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1. BEVEZETÉS 

 

Doktori kutatásom közvetlen előzményének a 2014-ben megjelent Ráolvasások A–B 

kötetek tekinthetők.1 Pócs Évával 2012-től kezdve dolgoztunk együtt a magyar 

ráolvasásszövegek új kiadásán, mely munkafolyamat során feladatom a 19. század előtti, 

írott forrásokban fennmaradt szövegek feltárása, sajtó alá rendezése és a szövegekhez, 

forrásokhoz tartozó bevezető tanulmányok megírása volt. A ráolvasásgyűjtemény 

készítése során szembesültem először a folklorisztikai textualizáció összetett és bonyolult 

elméleti kérdéseivel és a kérdésekre adható gyakorlati válaszok hiányosságaival. Már 

ekkor felmerült egy digitális adatbázis szükségességének gondolata, mivel a szerkesztési 

munkálatok során a nyomtatott könyv által meghatározott korlátok sok problémát 

okoztak. Például, hogy hova helyezzük el azokat a szövegeket, amelyek a tipológia 

szerint több helyre is besorolhatók lennének, vagy hogy hogyan készítsünk átlátható és 

praktikus mutatórendszert több ezer szöveghez. Az adatbázis építését végül 2014 őszén 

kezdtük meg, a „Kelet–Nyugat” Vallásetnológiai Kutatócsoport keretében.2 A 

kutatócsoport vállalásai között ugyan nem szerepelt ráolvasás-adatbázis elkészítése, 

szerepelt viszont a Magyar Néphit Archívum szövegeinek online közzététele.3 Abból 

kiindulva, hogy arányosan kevesebb anyagi ráfordítással akár két adatbázist is 

készíthetnénk ugyanolyan (vagy hasonló) rendszerben, párhuzamosan elindult a 

ráolvasás-adatbázis építése is. Az adatbázist mint a kutatást megkönnyítő eszközt 

elkészíteni nem tűnt bonyolult feladatnak, így azt az akkori, tulajdonképpeni kutatásom 

(a kora újkori boszorkányperek verbális interakciói) melletti feladatként gondoltam 

végezni. A forrásfeltárás elkészült, az anyagot összegyűjtöttük, így mindössze az maradt 

hátra, hogy a szövegeket és a hozzájuk tartozó adatokat átvezessük egy Excel táblázatba, 

az informatikusok pedig kívánalmainknak megfelelően megépítsék az adatbázist. A 

munka során azonban azzal szembesültünk, hogy hiába rendelkeztünk egy már 

rendszerezett, jól strukturált szövegállománnyal, a feladat közel sem ilyen egyszerű. 

                                                 
1 Pócs 2014; Ilyefalvi 2014a. 
2 A Népi vallás a keleti és nyugati kereszténység határán: folyamatosság, változások és kölcsönhatások 

324214 sz. EKT projekt 2013. szeptember 1-től a Pécsi Tudományegyetem Néprajz-Kulturális 

Antropológia Tanszékén működött, majd 2017. március 1-től az MTA BTK Néprajztudományi Intézetében 

folytatódott és fejeződött be 2018. augusztus 31-én. http://eastwest.btk.mta.hu/ (utolsó megtekintés: 2019. 

05. 28.). 
3 A Magyar Néphit Archívum történetéhez lásd: Pócs 2019. 

http://eastwest.btk.mta.hu/
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1. 1. A disszertáció tárgya és célkitűzése 

 

A doktori dolgozat témáját tehát valójában egy gyakorlati kérdés implikálta. Hogyan 

digitalizáljuk a magyar ráolvasásokat? A digitális adatbázis olyan, a nyomtatott könyvnél 

használhatóbb eszköznek tűnt, amelynek segítségével megoldható a nyomtatott 

szövegfolklór-gyűjtemények néhány jól ismert, állandó problémája. Egy digitális 

adatbázisban például a szövegeket nem kell egyetlen előre meghatározott, statikus 

rendezőelv szerint közreadni. Azaz nem kellett előre eldönteni, hogy a ráolvasásokat 

funkció, szövegtípus, gyűjtési helyszín, gyűjtő vagy forrástípus szerint akarjuk közölni. 

Amennyiben a szövegekhez rögzítjük a fenti metaadatokat, a korpuszt vizsgálati 

kérdéseinknek megfelelően egy kattintással átrendezhetjük. A digitális közreadás 

lehetőséget nyújtott arra is, hogy ne kelljen egyetlenegy – a szövegfolklorisztika számára 

nagy becsben tartott – variánst és töredéket sem kihagyni terjedelmi korlátok miatt. A 

magyar ráolvasások tekintetében mindez azért bírt különös jelentőséggel, mert a korpusz 

mögött nem állt egy a fizikai térben létező cédulakatalógus vagy archívum. A 

Ráolvasások A–B kötetek kiadásával ugyanis csak egy válogatott anyagot (kb. 3500 

szöveget) adhattunk közre, a magyar ráolvasások teljes, jelenleg ismert korpusza (ami 

jelenleg 6037 szöveget jelent) a virtuális kiadásnak köszönhetően válik először egy 

helyen kutathatóvá. 

A gyakorlatban felmerülő problémák megoldásához az adatbázis megtervezésével és 

a szövegek előkészítésével egyidőben kezdtem feltérképezni a kérdés módszertani és 

elméleti irodalmát. A nemzetközi szakirodalmat olvasva azonban két dolog hamar 

nyilvánvalóvá vált. Egyrészt, hogy a digitális technológia jóval többet nyújt a 

bölcsészettudományok, így a folklorisztika számára is, mint azt a munka elején 

gondoltam. A kiinduló kérdés mellé így fokozatosan társultak az alábbiak: hogyan 

digitalizáljuk a ráolvasáskorpuszt úgy, hogy később minél többféle elemzésre alkalmas 

legyen? Mi mindenre és hogyan, milyen eszközökkel lesz használható a digitális 

ráolvasás-adatbázis, ha elkészül? Másrészt, hogy bár a folklórszövegek adatbázisban való 

rögzítése nem újkeletű gondolat (sőt a számítógépes folklorisztika is legalább ötven éves 

múlttal rendelkezik), az elmúlt húsz évben pedig robbanásszerűen lepték el az online teret 

a különböző folklorisztikai, néprajzi, illetve egyéb szellemi kulturális örökség tematikájú 

digitális adatbázisok, mindezek ellenére mégsincs egyetlen olyan tanulmány sem, amely 
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a saját projektjén túlmutatóan összefoglalná a folklórszövegek digitalizálásakor 

felmerülő gyakorlati, módszertani és elméleti kérdéseket, azaz útmutatóul szolgálhatott 

volna a digitális magyar ráolvasás-adatbázis megtervezésekor. 

Ennek okát nem valamiféle tudományos érdektelenségben kell keresnünk. Ahogyan a 

digitális bölcsészettudományok szakértői megfogalmazták, a 2000-es évek elejére tehető 

az a fordulat, ahonnan kezdve már elegendő digitális szöveg áll rendelkezésünkre ahhoz, 

hogy áttörő, új eredményeket mutassunk fel a digitális adatok elemzésével.4 Nincs ez 

másként a digitalizált folklórszövegekkel sem. Az elmúlt húsz év pedig már elegendő 

időtáv ahhoz is, hogy bizonyos irányok, lehetőségek és buktatók kirajzolódjanak. Éppen 

ezért a törekvések kritikai összegzése – annak ellenére, hogy a digitális projektek 

folyamatos fejlődésben és változásban vannak – tudományos relevanciával bírhat. 

A folklorisztikai nézőpontú összefoglalás hiányát okozhatja az is, hogy a témához 

hozzászólók sokféle irányból, és többnyire nem a folklorisztika területéről érkeznek. A 

folklórarchívumok és folklórszövegek digitalizációja ugyan elsőrendű problémája a 

folklórarchívumi munkatársaknak – akik az egyre erősödő intézményi nyomásnak 

igyekeznek valahogy megfelelni a digitalizációt illetően –, őket azonban elsősorban a 

digitalizáció technikai kérdései, a saját gyűjteményükhöz kötődő gyakorlati problémák 

érdeklik. Mások intézményi kényszer nélkül saját témáik kutatásához hoznak létre 

digitális korpuszokat – melyek később lehet, hogy nyilvános adatbázisokká válnak –, 

viszont ezek többnyire egy-egy kutatási probléma megoldásának szolgálatába állítják a 

digitalizációt. Az informatika, a számítógépes irodalomtudomány vagy a nyelvészet felől 

érkezők kérdésfelvetései elsőre kevésbé tűnnek folklorisztikai szempontból relevánsnak, 

mivel elsősorban programok, eszközök fejlesztése áll kutatásaik középpontjában, 

amelyekhez csupán megfelelő, egységes tudásbázist jelent egy-egy 

folklórszövegkorpusz. A nagyfokú specializálódás és az informatikai képzettség hiánya 

miatt ráadásul írásaik sokszor érthetetlenek a folkloristák számára. 

E jelentősen különböző területek között azonban egyre vékonyabb a határ és valójában 

olyan mértékben összefüggnek egymással, hogy nagy valószínűséggel egyre többen 

találják magukat majd abban a helyzetben, hogy az új technológiával járó tudástermelés 

teljes folyamatában részt vegyenek – vagy legalábbis megértsék azt –, és kutatásaiknak, 

érdeklődésüknek, céljaiknak megfelelően használják a digitális technológiát. Az a kutató, 

aki digitalizált adatot használ kutatásaihoz, de nincs tisztában azzal, hogy a digitális adat 

                                                 
4 Vö. Jockers 2013: 4; Péter 2016: 1323; Labádi 2018: 18–19. 
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honnan származik és milyen folyamatok során nyerte el a monitor képernyőjén látott 

formáját, leginkább ahhoz a levéltároshoz-történészhez hasonlítható, aki a kora újkori 

tanúvallomások elemzésekor figyelmen kívül hagyja a dokumentum létrejöttében 

szerepet játszó faktorokat, illetve a források társadalmi, jogi és történelmi kontextusát. 

Ha nem vagyunk tisztában a digitális adat természetével, akkor nem tudjuk azt 

megfelelően használni. 

A fenti hiányokat észlelve érdeklődésem általánosabb témakörök felé fordult. Már 

nem az volt a kérdés, hogy hogyan digitalizáljunk ráolvasásokat, hanem hogy egyáltalán 

milyen elméleti és módszertani problémákat vet fel a folklórszövegek digitalizációja, 

valamint, hogy amennyiben előállítottuk a digitális folklórszöveg-korpuszokat, akkor ezt 

követően milyen módszerek és eszközök szükségesek elemzésükhöz. A táguló kérdések 

mentén az egyedi probléma általános megállapítások összegzéséhez vezetett, a 

disszertáció súlypontja pedig a ráolvasásokról és a magyar ráolvasások digitális 

adatbázisáról áthelyeződött a számítógépes folklorisztika és a digitális szövegfolklór-

adatbázisok elméleti és módszertani kérdéseire, melyhez a ráolvasás-adatbázis valójában 

már csak példaként szolgál. 

A kutatás és az értekezés célja tehát, hogy a Timothy R. Tangherlini által a 2010-es 

évek elején programadó jelleggel megfogalmazott számítógépes folklorisztika 

valamennyi területét megvizsgálja (1. gyűjtés és archiválás 2. indexelés és klasszifikáció 

3. megjelenítés és navigálás 4. elemzés),5 és a digitális magyar ráolvasáskorpusz alapján 

tárgyalja. Tárgyát tekintve kéziratos vagy nyomtatott, a digitalizáció előtt tehát mások 

által már lejegyzett folklórarchívumi szövegek digitalizációjának és számítógépes 

elemzésének kérdésével foglalkozik. Ugyanakkor, mivel az értekezés a digitalizálást a 

folklorisztika és a digitális bölcsészettudományok tágabb tudománytörténeti 

kontextusába ágyazva mutatja be, lehetőség nyílik arra is, hogy a folklorisztika alapvető 

és lényegi kérdéseit is újratárgyalja. A disszertáció ennélfogva érinti a folklórszövegek 

textualizációjának elméleti és gyakorlati dilemmáit, a médiumváltás különböző 

gyakorlatait, illetve a műfajiság, a folklórműfajok, az összehasonlítás és 

összehasonlíthatóság elméleti problémáit. 

 

                                                 
5 Abello–Broadwell–Tangherlini 2012; Tangherlini 2013a; 2016. E programadó tanulmányok rövid magyar 

nyelvű ismertetéséhez lásd: Vargha 2016. 
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1. 2. A disszertáció felépítése 

 

A megváltozott súlypontok és kérdések miatt a dolgozat a kutatás felfedező 

folyamatával ellentétes szerkezetet kapott. Az első, bevezető fejezet után a disszertáció 

második fejezete a számítógépes folklorisztika elméleti és módszertani problémáit járja 

körül, a folklórarchívumok gondolatától a digitális adatbázisokon át a digitalizált 

szövegek számítógépes elemzéséig és azok kritikájáig. Az elmúlt húsz év nemzetközi 

törekvéseit illetően három fő megközelítési irányt állapít meg (műfajközpontú, 

gyűjtemény- és gyűjtőközpontú, valamint archívumközpontú digitalizációs projektek), 

melyeket az analóg folklórarchívumi rendszerezésekkel és a folklorisztika elméleti 

kiindulópontjaival összefüggésében vizsgál. Ezt követően a digitális adat-előállítás 

gyakorlati, módszertani és elméleti kérdéseit tárgyalja: hogyan írjuk át a szövegeket, 

hogyan szerezzünk erőforrást a folklórarchívumok anyagának átírására, milyen 

formátumban tároljuk az átírt szövegeket, mennyire lesz hű a digitális átirat, és egyáltalán 

mihez kell, hogy hű legyen? E kérdések megválaszolását a számítógépes 

folklorisztikában leggyakrabban használt különféle digitális eszközök és módszerek 

bemutatása követi. A számítógépes szövegelemzések, az adatvizualizáció és a digitális 

interfész kapcsán kitér azok tudománytörténeti előzményeire is. 

A hagyományos bölcsészettudományok részéről gyakori kérdés, hogy a jelentős 

mértékű idő, energia és pénzbefektetés után mire lesznek alkalmasak az adatbázisok? E 

kérdés megválaszolásához jelenleg a ráolvasás műfajára vonatkozóan semmilyen 

példával nem rendelkezünk, az utóbbi húsz évben ugyanis digitális eszközökkel főként 

népi prózához tartozó műfajokat vizsgáltak.6 Ezért a számítógépes mese-, illetve 

hiedelemszöveg-elemzések és kritikáik alapján mutatom be, hogy milyen lehetőségei és 

buktatói vannak az új technológia által végzett kutatásoknak, hogyan, hol és miért van 

szükség a folklorisztikai tudásra a számítógépes elemzések során, illetve azt is, hogy 

miért és hogyan van szüksége a folkloristáknak a digitális technológiára. A 

problémaorientált, kritikai áttekintés, a tudománytörténeti és tudományelméleti nézőpont 

mindeközben lehetőséget biztosít arra is, hogy reflektáljak a folklórarchívumok 21. 

                                                 
6 Vö. Darányi 1996; Voigt–Preminger–Ládi–Darányi 1999; Berezkin 2015; d’Huy 2014; d’Huy et al. 2017; 

d’Huy–Thuillard–Berezkin–Le quellec 2018; Finlayson 2016; 2017; Jorgensen 2013; 2014; Jorgensen–

Weingart 2013; Karsdorp 2016; Tehrani 2013a; 2013b; Tehrani–d’Huy 2017; Tehrani–Nguyen–Roos 

2015; Graça Da Silva–Tehrani 2016; Tangherlini–Broadwell 2016; 2017; Kenna–Maccarron–Maccarron 

(eds) 2017. 
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századi helyzetére, a folklorisztika tudományközi szerepére, valamint a folklorisztika és 

a digitális bölcsészet érintkezési pontjaira. 

A dolgozat második fejezetében a nemzetközi kutatásokat áttekintve megállapítom, 

hogy az egyik leggyakoribb folklórszöveg-adatbázistípus a műfajadatbázis, s mivel saját 

kutatásom kiindulópontja is egy műfajadatbázis, ezért az értekezés harmadik 

fejezetében egy folklórműfajon, a ráolvasáson keresztül mutatom be a folklorisztikai 

textualizáció és az interpretáció lehetséges viszonyait. A folklorisztikai műfajiságot a 

digitalizációt illetően két szempontból is szükségszerű megvizsgálnunk. Egyrészt az adott 

műfajról alkotott elképzelések határozzák meg és jelölik ki a digitalizálni kívánt korpusz 

határait, mely határok sajátosságaival tisztában kell lennünk ahhoz, hogy később, az 

elemzések során helyes következtetéseket tudjunk levonni. A műfaj azonban nemcsak a 

korpuszt határozza meg, hanem a kutatás koncepcióját is. A folklorisztika számára a 

műfajadatbázis elsősorban a térben és időben távoli korszakok és kultúrák hasonlónak 

vélt szöveganyagának összehasonlítására nyújt lehetőséget. Éppen ezért a disszertáció 

harmadik fejezetében a műfajiság mindkét aspektusát megvizsgálva először azt mutatom 

be, hogy milyen keretek között zajlott a ráolvasások kutatása a 19. század végétől 

kezdődően, azaz, hogyan alakultak ki a műfaj vizsgálatának keretei és irányai, és ezek a 

keretek hogyan alakították a digitalizálni kívánt (elsősorban) magyar korpuszt. Ezt 

követően Lauri Honko elméletéből kiindulva azt vizsgálom, hogy a folklórszövegek 

összehasonlíthatóságnak különféle dimenziói (hagyomány fenomenológiája, hagyomány 

történetisége, hagyomány ökológiája) hogyan valósultak meg a nemzetközi és magyar 

ráolvasás-kutatás tipológiai kísérleteiben.7 A digitalizációt megelőző korszakok 

összehasonlító és tipológiai törekvéseinek elemzése után, a fejezet végén a számítógépes 

szövegelemzéseket mint az összehasonlíthatóság egy újabb dimenzióját (a honkoi 

fogalmak analógiájára a hagyomány „kódjaként”) tárgyalom. Hogyan lehet a 

folklórszövegeket és azon belül a ráolvasásokat kódolni, digitálisan előállítani úgy, hogy 

számítógépes programok képesek legyenek őket például összehasonlítani? A harmadik 

fejezetben célom a disszertáció egyik központi gondolatának példákkal alátámasztott 

kifejtése, a textualizáció és az interpretáció közötti összefüggések bemutatása a 

nyomtatott és a digitális szöveg-előállítás különbségeinek elemzésével. 

A negyedik fejezet a magyar ráolvasás-adatbázis történetét, célkitűzéseit, illetve az 

első és második fejezetben felmerült kérdésekre adható gyakorlati válaszokat mutatja be. 

                                                 
7 Vö. Honko 1986. 
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A digitális bölcsészettudományi projektekre jellemző módon a magyar ráolvasás-

adatbázis is csapatmunkában, a kutatócsoporton belüli és kívüli szakemberek szoros 

együttműködése által valósult meg. Az adatbázis grafikája Tóth G. Péter, a honlap 

kialakítása Égető Attila (MTA BTK), az adatbázis fejlesztése Horvát Viktor (Innoteq) 

munkája.8 A ráolvasás-adatbázis megtervezését, illetve a szöveggondozási és szerkesztési 

munkálatokat saját magam végeztem. A szövegek adatbevitelét a kutatócsoport 

segédmunkatársainak, az ELTE BTK néprajz szakos hallgatóinak, Illés Annának, 

Horváth Kingának, Szabó Ritának és Tihanyi Annának köszönhetjük. A digitalizált 

szövegek technikai utószerkesztésében Tóth G. Péter segített.9 A ráolvasás-adatbázis az 

ERC projekt befejezésekor 2018. augusztus 31-én teszt verzióban 1712 szöveggel került 

fel az internetre.10 Ugyanakkor több, összesen 6037 ráolvasásszöveg digitális 

előkészítését végeztük el. Az adatbázis bemutatása, a kezdeti tanulságok levonása a 

publikált szöveg mennyiségétől függetlenül már a jelenlegi fázisban is megvalósítható, 

mivel a disszertáció tárgya nem a digitális magyar ráolvasáskorpusz teljeskörű elemzése. 

A negyedik fejezetben tehát kifejezetten a magyar ráolvasás-adatbázis készítése során 

felmerült dilemmákat és megoldásokat mutatom be, ugyanakkor általános problémákra 

vonatkozóan is megfogalmazok lehetséges megoldási javaslatokat. Ennek ellenére 

felmerülhet kérdésként, hogy vajon megfelelő-e a ráolvasás műfaján keresztül bemutatni 

a folklórszövegek digitalizációjának összetett problémakörét. Bár más műfajok további 

speciális kérdéseket vethetnek fel, a ráolvasás összetettségének köszönhetően szinte 

minden olyan fontosabb kérdést érint a dolgozat, amely más folklórműfaj 

digitalizálásánál is releváns lehet (mi a szöveg határa, hogyan digitalizáljuk a kontextust, 

mire használhatók a korábbi szövegtipológiák, hogyan generáljunk kulcsszavakat stb.). 

Összehasonlítva a magyar ráolvasások korpuszát olyan folklórszöveg-korpuszokkal, ahol 

minden szöveg nagyjából azonos korszakból, vagy azonos forrástípusból (pl. néprajzi 

gyűjtésből) származik, elmondható, hogy a magyar ráolvasások szövegállományát a 

forrástípusok változatossága miatt ugyan összetettebb feladat volt digitalizálni, viszont 

                                                 
8 Lásd: http://eastwest.btk.mta.hu/impresszum (utolsó megtekintés: 2019. 05. 15.). 
9 A magyar ráolvasások digitális adatbázisa a hiedelem-adatbázis „kistestvéreként” indult, éppen ezért a 

kutatócsoporti munkaüléseken az adatbázisokkal kapcsolatban felmerülő kérdéseket jellemzően együtt 

vitattuk meg és együtt döntöttünk néhány nem műfaj-specifikus kérdésben. A két adatbázis azonos 

alapstruktúráját Tóth G. Péter kollégámmal együtt terveztük meg. Az értekezés negyedik fejezetében, 

amelyben a digitális magyar ráolvasás-adatbázist mutatom be, ennek megfelelően kivételesen T/1-ben 

fogalmazok. A Magyar Néphit Archívum digitális adatbázisában a „Kelet–Nyugat” Vallásetnológiai 

Kutatócsoport 88246 adatot publikált online. Az adatbázis elérhetősége: 

http://hiedelemszovegek.boszorkanykorok.hu/ (utolsó megtekintés: 2019. 05. 15.). 
10 Az adatbázis elérhetősége: http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/ (utolsó megtekintés: 2019. 05. 15.). 

http://eastwest.btk.mta.hu/impresszum
http://hiedelemszovegek.boszorkanykorok.hu/
http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/
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azáltal, hogy a ráolvasás-korpuszban a 15. századtól kezdődően sokféle forrástípusban 

(margináliákban, kódexekben, receptes könyvekben, babonaellenes írásokban, 

kincskereső varázskönyvekben, boszorkányperek tanúvallomásaiban stb.) maradtak fent 

szövegek, bemutathatóvá váltak a források jellegzetességéből fakadó változatos 

textológiai dilemmák és problémák is. Mindemellett a kulturális gyakorlat jellege (szöveg 

és rítus szoros összefonódása), illetve a műfaj egyéb jellemzői (például írott és orális, 

verses és prózai) lehetőséget adtak a folklórszövegek változatos ko-textusainak és 

kontextusainak, illetve a többnyelvűség, a prózai és lírai szövegek digitalizálási 

kérdéseinek tárgyalására is. A digitalizációt nagyban megkönnyítette az is, hogy egy 

rendezett és általunk jól ismert korpuszt digitalizáltunk. A magyar folklorisztikában kevés 

folklórműfajról mondható el, hogy hasonló méretekben, történeti és jelenkori szövegeket 

összegyűjtve, többféle mutatóval ellátva csupán a digitalizálásra várna. 

Az ötödik fejezet bizonyos értelemben kitekintés. A ráolvasások kutatása 

szempontjából ugyanis kivételesen „szerencsés” helyzetben vagyunk, hiszen nemcsak a 

20. századi, néprajzi gyűjtésekből származó adatokból vizsgálhatjuk a jelenséget, hanem 

gazdag forrásanyaggal rendelkezünk a kora újkori gyakorlatra vonatkozóan is. A kora 

újkori magyarországi boszorkányüldözés több mint 2000 pert dokumentáló anyaga 

változatos módon, speciális kontextusban örökítette meg a kimondott szó erejében való 

hit különböző formáját és gyakorlatát. Tóth G. Péter munkájának köszönhetően a 

boszorkányperek dokumentumainak korpusza ráadásul részben már elérhető digitálisan 

is.11 Az ötödik fejezet fő kérdése, hogy ebből a páratlanul értékes forrásanyagból hogyan, 

milyen módszerekkel és milyen szövegeket lehetett kiválasztani a digitális magyar 

ráolvasás-adatbázis számára. Amíg a ráolvasás-adatbázis alapjául szolgáló 19–20. 

századi ráolvasásgyűjtemények és szövegek valójában adottak voltak az adatbázis 

készítésekor mint „ráolvasások”, a boszorkányperek tanúvallomásai arra késztettek, hogy 

még egyszer megvizsgáljam a műfajról tudottakat a történeti beszédaktus-kutatás és a 

történeti pragmatika segítségével. Az ötödik fejezetben ennek érdekében röviden kitérek 

a kora újkori történeti dokumentumok digitalizációjának kérdésére, majd azt követően 

arra, hogy a műfaj kutatása szempontjából egyáltalán miért fontosak a perbéli 

ráolvasások. A fejezet végén néhány esettanulmányban szemléltetem azt, hogy milyen 

speciális problémákat vetett fel a korábban folklorisztikai műfajként meghatározott 

                                                 
11 A kutatócsoport perfeltáró tevékenységéhez vö. Klaniczay–Pócs (szerk.) 2014; Tóth G. 2001a; 2019; 

valamint Tóth G. Péter által szerkesztett A magyarországi boszorkányperek digitális adatbázisának első 

verzióját: http://boszorkanykorok.hu/ (utolsó megtekintés: 2019. 06. 18.). 

http://boszorkanykorok.hu/
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ráolvasásszövegek kiemelése a perbéli beszélők verbális interakcióiból a digitális magyar 

ráolvasás-adatbázis számára. A kitekintésjelleg ellenére tehát mégis szerves része a 

dolgozatnak a fejezet, hiszen a kora újkori boszorkányperek korpusza egy újabb 

lehetőséget adott arra, hogy a műfaji kérdéseket egy, a folklorisztikai 

szöveggyűjteményektől teljesen eltérő forrástípuson keresztül tárgyalja. 

A doktori értekezésben arra vállalkoztam, hogy a nyomtatott és/vagy kéziratos 

folklórszövegek digitalizációjának kérdésétől azok digitális, számítógépes elemzéséig 

tárgyaljam a felmerülő elméleti és módszertani kérdéseket. Ezek közül az utóbbi az, 

melytől a bölcsészek leginkább tartanak, és amelyre a legkevésbé van rálátásuk. Egy 

átlagos folklorista, speciális informatikai vagy digitális bölcsészettudományi képzés 

nélkül hogyan tudja használni az új technológiát? Milyen eszközök és módszerek állnak 

jelenleg a rendelkezésére? Hogyan változtatja meg a digitális technológia a 

folklórszövegek olvasási módját és elemzési lehetőségeit? A hatodik, összegzés előtti 

utolsó fejezetben válaszként e fenti kérdésekre néhány példát mutatok a digitalizált 

ráolvasáskorpusz elemzésével. Egyrészt arra keresem a választ, hogy milyen 

mintázatokat figyelhetünk meg a korpuszon adatvezérelt, számítógépes szövegelemzések 

és adatvizualizációk által, s ezek a mintázatok hogyan és mennyiben támasztják alá a 

magyar ráolvasáskutatás eddigi néhány megállapítását. Másrészt, azt vizsgálom, hogy a 

különböző kiadási eljárások, a szövegek előkészítésének módja és az azok mögött 

meghúzódó elméleti koncepciók hogyan befolyásolják az interpretációt, és a szövegek 

különböző újrarendezéseivel milyen új kérdéseket lehet feltenni a digitális korpusznak. 

Az elemzések által azt próbálom bizonyítani, hogy a digitális adat-előállítási folyamat 

ismerete elengedhetetlen az adatok értelmezéséhez. 

Az értekezés a folklorisztika nézőpontjából íródott. Ugyanakkor a dolgozat tárgyához 

tartozó problémák és kérdések szerteágazó volta miatt interdiszciplináris szakirodalmat 

mozgat. Elméleti alapvetését a folklorisztikai textológia elméleti és gyakorlati 

megfontolásai, a digitális textológia, a számítógépes szövegelemzés és adatvizualizáció 

eddigi irányai, a történeti pragmatika és a média archeológia megközelítései alkotják. Az 

értekezés érinti a médiumváltás, az oralitás és írásbeliség, a szóbeli, nyomtatott és 

digitális kultúrák másságának és egymáshoz való viszonyának kérdéseit. A disszertáció 

elsősorban olyan folklorista olvasó számára íródott, aki folklórszöveget, folklórarchívumi 

anyagot szeretne digitalizálni, és/vagy digitalizált szövegeket számítógépes eszközökkel 

és módszerekkel elemezni, munkájához pedig elméleti, módszertani és gyakorlati 

útmutatást keres. Másodsorban olyan digitális bölcsészek számára, akik ugyan jártasak a 
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digitalizáció kérdéseiben, de nem ismerik a folklórszövegek által felvetett sajátos 

problémákat. Harmadrészt, annak ellenére, hogy a digitális magyar ráolvasáskorpusz 

részletes elemzése egy következő kutatás által valósulhat meg, a dolgozat a 

ráolvasáskutatók számára is tartalmazhat hasznos információkat. 
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1. 3. Köszönetnyilvánítás 

 

Mindenek előtt a doktori disszertáció két témavezetőjének szeretnék köszönetet 

mondani. Köszönöm Pócs Évának a kutatás minden területén és szakaszában nyújtott 

önzetlen segítségét. Hálával tartozom azért is, hogy lehetőséget adott arra, hogy szakmai 

pályafutásomat a „Kelet–Nyugat” Vallásetnológiai Kutatócsoport munkatársaként 

kezdhettem meg, melynél ideálisabbat elképzelni sem lehetett volna. Bárth Dánielnek 

köszönöm, hogy radikális témaváltoztatásaimat és sokszor homályos, kiforratlan 

kezdeményezéseimet mindig bizalommal fogadta és teljes mértékben támogatta. Hálával 

tartozom azért is, hogy az ELTE BTK Folklore Tanszékének oktatói munkájában 

doktoranduszként, majd doktorjelöltként részt vehettem. 

A PhD képzésem kezdetétől ritka és kivételes helyzetben vagyok, ugyanis egyszerre 

több szakmai munkaközösség tagjaként dolgozhattam. Köszönöm az ELTE BTK Magyar 

és Összehasonlító Folklorisztika Doktori Programjának, valamint az ELTE BTK Néprajzi 

Intézetének, oktatóinak és doktoranduszainak, hogy figyelemmel kísérték és támogatták 

tanulmányaimat. 

Köszönöm a „Kelet–Nyugat” Vallásetnológiai Kutatócsoport valamennyi belső és 

külső munkatársának, Bárth Dánielnek, Brandl Gergelynek, Balatonyi Juditnak, 

Czégényi Dórának, Csepregi Ildikónak, Győrfy Eszternek, Hesz Ágnesnek, Kis-Halas 

Juditnak, Komáromi Tündének, Klaniczay Gábornak, Mirjam Mencejnek, Laura Jiga 

Iliescunak, Nagy Ilonának, Peti Lehelnek, Smid Bernadettnek, Tóth Anna Juditnak, Tóth 

G. Péternek és Zombory Andreának, hogy vitaüléseinken mindig figyelmesen és 

konstruktívan álltak kérdéseimhez és problémáimhoz. A munkatársak közül Tóth G. 

Pétert a ráolvasás-adatbázis építésében vállalt nélkülözhetetlen szerepéért, Illés Annát, 

Szabó Ritát, Horváth Kingát, Tihanyi Annát az adatfeltöltési, Zombory Andreát pedig a 

szerkesztési utómunkálatokért külön köszönet illeti. 

Köszönöm a Protestáns Felsőoktatási Szakkollégiumnak, hogy egyetemi és doktori 

tanulmányaim során biztosította budapesti lakhatásomat, és máig meghatározó 

interdiszciplináris, szellemi közösséget nyújtott számomra. 

Köszönöm a Pécsi Tudományegyetem Néprajz és Kulturális Antropológia 

Tanszékének és valamennyi munkatársának, hogy a 2016–2017-es akadémiai tanévet 

Pécsett tölthettem. Köszönöm Balatonyi Juditnak, Hesz Ágnesnek, Farkas Juditnak és 

Nagy Zoltánnak, hogy baráti és szakmai segítségükre a mindennapok során is 

sokféleképpen számíthattam. 
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Köszönöm a Campus Mundi és Campus Hungary Ösztöndíjaknak, hogy 2013 és 2016 

között támogatták néhány hetes tanulmányútjaimat Tartuban, Helsinkiben, Oxfordban és 

Bécsben. Köszönöm James A. Kapalónak, hogy 2016-ban befogadta kutatásomat a 

University College Cork Vallástudományi Tanszékén, az UTRECHT Young Researcher 

Grantnak pedig, hogy lehetővé tette egy hónapos írországi utamat. Köszönöm a 

Collegium Hungaricum Bécs Intézetének, hogy 2017-ben három hónapon keresztül bécsi 

könyvtári és levéltári kutatómunkával egészíthettem ki kutatásaimat. Köszönöm 

Jacqueline Borsjének és a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjnak, hogy 2018-ban az 

amszterdami egyetem vendégkutatójaként dolgozhattam öt hónapon keresztül. 

Köszönöm az Albertai Egyetem Wirth Intézetének és valamennyi munkatársának, 

hogy a vendégkutatói ösztöndíjuk támogatásával a 2018–2019-es tanévben befejezhettem 

doktori disszertációmat. A Kanadában eltöltött egy évnek több fontos szakmai és baráti 

kapcsolatért is hálás vagyok. Köszönöm Maryna Chernyavskának, Heltai Gyöngyinek, 

Geoffrey Rockwellnek és munkahelyi szobatársamnak, Petra Sapun Kurtinnak a tanév 

során folytatott beszélgetéseket és konzultációkat. 

A nemzetközi számítógépes folklorisztikai törekvéseket illetően egy-egy adat 

pontosításáért és útmutatásért köszönettel tartozom Folgert Karsdorpnak, Timothy R. 

Tangherlininek, Theo Medernek, Christoph Schmittnek, Lauri Harvilahtinak, Maryna 

Chernyavskanak, és Julien d’Huynak. 

Köszönöm a disszertáció előopponenseinek, Landgraf Ildikónak és Csörsz Rumen 

Istvánnak, hogy vállalták a feladatot és építő jellegű kritikáikkal segítették munkámat. 

A disszertáció létrejöttét többen aktív olvasóként és beszélgetőpartnerként kísérték 

végig. Ezúton is hálásan köszönöm a dolgozat egy-egy fejezetének vagy korábbi magyar, 

illetve angol nyelvű szövegváltozatainak értő olvasását és megvitatását Czégényi 

Dórának, Heltai Gyöngyinek, Hesz Ágnesnek, Gulyás Juditnak, Kis Orsolyának, Keszeg 

Vilmosnak, Sárosi Zsófiának, Szakál Annának, Tóth G. Péternek és Vidacs Beának. 

Megjegyzéseik és kritikai észrevételeik nélkül e dolgozat nem születhetett volna meg. 

Végezetül, de nem utolsó sorban, köszönöm családom és barátaim türelmét és 

támogatását. 
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2. A DIGITÁLIS SZÖVEGFOLKLÓR-ADATBÁZISOK ÉS A SZÁMÍTÓGÉPES 

FOLKLORISZTIKA ELMÉLETI, MÓDSZERTANI ÉS TECHNIKAI KÉRDÉSEI 

 

A digitális technológia a mindennapi, hétköznapi életet szinte észrevétlenül formálta 

át az elmúlt húsz évben, mely a tudománytörténészek és filozófusok szerint jelentősebb 

fordulópont az emberi kultúrában, mint a nyomtatás feltalálása volt a reneszánszban.12 

Az új médium a tudományos kutatás kereteit és lehetőségeit is gyökeresen megváltoztatta. 

Habár gyakorlati alkalmazása evidens – azaz ma már szinte elképzelhetetlen olyan 

kutatás, amely valamilyen módon ne használná a digitális világ nyújtotta lehetőségeket, 

a bölcsészek főként a digitalizált tartalmakat –, egyelőre vitatott, hogy mindez csak 

szemléletváltást, új módszertant, vagy esetleg egy új, önálló diszciplínát eredményez a 

bölcsészettudományokon belül.13 A szemünk előtt zajló folyamat tehát a tudományos 

forradalmak szerkezetének megszokott módján történik, egymással versengő módszerek, 

elméletek és terminológiai zűrzavar jellemzi,14 végkimenetele pedig egyelőre bizonytalan 

és ismeretlen.15 Ugyanakkor a korábbiakhoz képest mindez fénysebességgel történik. 

Miközben a digitális technika a legtöbb humántudományi diszciplínát alapvetően 

mozdította ki jól megalapozott pozíciójából (és éppen ezért a bölcsésztársadalom egyik 

fele gyanakvással és idegenkedve tekint rá), az angolszász nyelvterületen Digital 

Humanities néven felemelkedett új tudományág kiépítette saját intézményrendszerét 

(nemzetközi társaságok, tanszékek és szakok alapítása, évenként megrendezett 

                                                 
12 Dávidházi 2014; McGann 2014. 
13 Kokas 2016: 405; Thomas, W. G. 2016. A digitális bölcsészettudomány (Digital Humanities) recens 

kézikönyvei, összefoglalásai: Schreibman–Siemens–Unsworth (eds) 2016; Berry (ed.) 2012. 
14 A tudományos forradalmak szerkezetéhez lásd: Kuhn 1984. „Computing humanities” és „digital 

humanities”, illetve a különféle „computational” és „digital” előtaggal ellátott diszciplínák. A magyar 

szóhasználatban a digitális bölcsészettudomány kezd meghonosodni, az SZTE, a DTE és a PPKE is ezzel 

a névvel indított digitális bölcsészet szakot, amelyet időközben sajnos megszüntettek. Néhány 

tanulmányban előfordul a digitális humán tudomány is, illetve a bölcsész informatika, mely korábban külön 

programként (BIÖP) működött az ELTE BTK-n. Ugyanakkor számítógépes nyelvészetet több helyen is 

lehet tanulni jelenleg az országban (pl.: ELTE BTK, DTE, PPKE, SZTE stb.) A folklorisztikát érintően is 

két terminus van használatban „digital” és „computational folkloristics” (Vargha 2016). 2018-ban az ELTE 

BTK Régi magyar irodalom tanszéke Digitális Bölcsészet címmel indított, új tudományos folyóiratot. Lásd: 

http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/about (utolsó megtekintés: 2019. 05. 17.). Ígéretes kezdet az 

ELTE BTK-n időközben megalakult Digitális Bölcsészet Központ, lásd: http://elte-dh.hu/hu/ (utolsó 

megtekintés: 2019. 05. 17.). A témához lásd továbbá a Magyar Tudomány 2016/11-es „Számítógép az 

irodalomtudományban” című különszámát: Kiss–Mészáros 2016. 
15 A digitális bölcsészettudomány intézményesülését tudománytörténeti szempontból Claire Warwick az 

anglisztika 19. századi harcához hasonlította tanulmányában: Warwick 2016. 

http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/about
http://elte-dh.hu/hu/
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kongresszusok, folyóiratok stb.),16 nemzetközi historiográfusai pedig már a 

tudományszakon belüli harmadik hullámról/fordulatról beszélnek.17 

 

2. 1. Digitális bölcsészettudomány, digitális textológia és folklorisztika 

 

A digitális fordulat(ok) elsődlegesen a bölcsészettudomány legfontosabb területét, a 

filológiai-textológiai munkát, azaz a szövegelőállítás, a szövegkiadás alaptevékenységét 

érintették, mely jól érzékelhető a digitális bölcsészethez köthető kiadványok és 

konferenciák gyors áttekintésével is, azok túlnyomó része ugyanis a digitális textológia 

kérdéseit és problémáit járja körül.18 Ezzel mintegy párhuzamosan a digitális fordulat 

kedvezett annak a már korábban megkezdődött folyamatnak is, amely által a textológia 

kilépett sokáig lenézett pozíciójából – miszerint csupán a bölcsészettudomány 

segédtudománya, „szolgálóleánya” lenne19 –, hiszen a különféle posztmodern 

szövegelméleteknek a statikus, analóg kritikai kiadás nem tudott megfelelni, a digitális 

médium dinamikus és rugalmas lehetőségeivel azonban arra alkalmas(abb) eszköznek 

bizonyul.20 

A fenti átalakulások a folklorisztikát is a tudományszak lényegi, alapvető 

problémáihoz és kérdéseihez vezetik vissza.21 Az adatgyűjtési, archiválási, textológiai 

eljárásokból és technikákból fakadó módszertani és elméleti dilemmák a folklórkutatások 

kezdete óta jelen vannak,22 a róluk való élénk diskurzus pedig az elmúlt több mint 

                                                 
16 A digitális bölcsészettudomány intézményrendszeréhez lásd: Thomas, W. G. 2016. 
17 Az első hullámot az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elején főként kvalitatív megközelítés 

jellemezte, azaz minél több anyag digitalizálása, valamint e nagy szövegkorpuszok elemzésére alkalmas 

infrastruktúra kialakítása volt a cél. A kutatók úgy tekintettek a digitális technológiára, mint egy kiegészítő, 

gyorsító eszközre. A szóhasználatot tekintve erre a periódusra a computing in the humanities és humanities 

computing volt a jellemző. A második hullámnál a névváltással együtt: digital humanities azonban már 

önálló diszciplináris igények lépnek fel, azaz sajátos és hibrid módszerek és eszközök alkalmazása, olyan 

publikációs modellek, melyek már nem a könyvkultúrából származnak és kiemelten foglalkozik az 

eredendően digitális anyagok problematikájával: Berry 2011: 2–4; 2012. 
18 McGann 2014; Dávidházi 2014; Debreczeni 2014; Schreibman–Siemens–Unsworth (eds) 2016; Kiss 

2015. 
19 McGann 2014: 19–20; Szilágyi 2014. Az elméleti és gyakorlati megközelítés között meghúzódó 

feszültség a digitális bölcsészettudományon belül is megtalálható (Warwick 2016). 
20 Debreczeni 2014: 27–28. Ezzel a digitális textológia és bölcsészettudomány nagy kritikusai (például 

Stanley Fish) nem értenek egyet, kifogásolva a számítógépes elemzés számára szükségszerűen meghúzott 

szöveghatárokat, és a szöveg részekre bontásának merevségét, a szöveg koncepciójának gépiesítését. Vö. 

McGann 2014; 2016. 
21 Abello–Broadwell–Tangherlini 2012: 60; Voigt 2006: 310–312. 
22 Vö. Gulyás 2015; Landgraf 2016. 
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százötven évben nem egy esetben éles tudománytörténeti fordulópontot hozott.23 Éppen 

ezért a digitális bölcsészettudomány alakuló paradigmájában is szükségszerű az 

alábbiakat újra vita tárgyává tenni: 1. Hogyan érdemes tárolni és kiadni a folkloristák által 

és a kutatás során felhalmozott hatalmas mennyiségű szöveganyagot? 2. Milyen eszközök 

és eljárások szükségesek ehhez? 3. Milyen új módszerekre van szükségünk az 

elemzésekhez? 4. Milyen elemzésekre alkalmasak és milyen elemzésekre nem 

alkalmasak a digitális folklórszövegkorpuszok? 

 

2. 2. Archívumok és archiválás a folklorisztikában 

 

A fejezetben az európai néprajztudomány/folklorisztika intézményesülésekor, a 19. 

század végén, 20. század első felében létrejött egyes nemzeti folklórarchívumok és 

gyűjtemények digitalizálási problémáit és lehetőségeit összegzem.24 Célom a nyomtatott 

és/vagy kéziratos folklórszövegeket digitálisan közreadó fontosabb projektek, 

adatbázisok, valamint a számítógépes eljárásokkal végzett folklórszöveg-elemzések 

problémaorientált és kritikus áttekintése.25 A kérdést a folklorisztikai archiválás és a 

digitális bölcsészettudományok tágabb kontextusában tárgyalom. Elsőként a 

folklóradatbázisok tartalmi koncepcióinak különféle tudománytörténeti okait, majd a 

digitális tartalomelőállítás gyakorlati, technikai és módszertani-elméleti oldalát mutatom 

                                                 
23 A folklorisztika textualizációs paradigmáihoz lásd: Fine 1984; Foley 1997; Voigt 2004; Honko 2000a; 

Landgraf 2006; Seitel 2012; Niles 2013a; 2013b; Katajamäki–Lukin 2013. Magyar folklórtextológiai 

útmutató: Voigt–Balogh 1974; Barna (szerk.) 2003. A műfaj, műfaiság és a műfajkritikák mentén 

végiggondolt paradigmaváltások összefoglalásához lásd: Koski–Frog–Savolainen (eds.) 2016. 
24 A disszertációban egységesen folklórarchívumnak nevezem a nemzetenként és országonként változó 

megnevezésű (néprajzi, folklór, etnológiai, etnográfiai, tradicionális-hagyományos) folklóranyagot 

tartalmazó archívumokat, adattárakat. Lásd ehhez SIEF Working Group in Archive állásfoglalását: 

https://www.siefhome.org/wg/arch/ (utolsó megtekintés: 2017. 06. 20.). Az FFC sorozatában 2018-ban 

megjelent Visions and Traditions. Knowledge Production and Tradition Archives című tanulmánykötet 

többféle nézőpontból vizsgálja a folklórarchívumok helyzetét. A kötet előszavában Clíona O’Caroll szerint 

a kötet szerkesztői a címként választott „tradition archives” fogalom alatt az alábbiakat értették: „folklore 

archives, ethnological archives, oral history archives, sound archives, archives of cultural and literary 

history, and cultural heritage archives” (O’Caroll 2018: 14). 
25 Ebből fakadóan nem térek ki egyéb fájlformátumok tárolásának elméleti, technikai és etikai kérdéseire 

(hangfájl, video, fénykép stb.), valamint kisebb, veszélyeztetett kultúrák szóbeliségének megőrzési és 

örökségesítési problémájára – ahol nagyjából egy időben zajlik az adatgyűjtés és a gyűjtött anyag digitális 

archiválása. A méltán híres magyar népzenei adatábázisok és a számítógépes etnokartográfia eredményeit 

csak azokban az esetekben tárgyalom, amikor hasonló vagy ugyanolyan problémák merülnek fel mint a 

nyomtatott és vagy kéziratos folklórszövegek digitálizálása kapcsán. A magyar népzenei adatábázisokhoz 

lásd: Pávai 1996; Pávai–Richter (szerk.) 2017; a számítógépes etnokartográfiához vö. Borsos 2011; 2017b. 

Ezenkívül csak olyan tudományos adatbázisokat veszek számba, melyek számítógépes programok által 

olvasható és ezáltal értelmezhető és elemezhető textualizációs eljárásokat követnek, ennélfogva 

tudományos kutatásra alkalmas eszközök. 

https://www.siefhome.org/wg/arch/
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be. Ezt követően a digitalizált folklórszövegek elemzéséhez használt új digitális 

eszközöket és eljárásokat vizsgálom, végezetül az adatbázisok és a számítógépes 

folklorisztika elméleti alapvetéseit összegzem. A fentieket megelőzően röviden kitérek 

az európai folklórarchívumokra, valamint a folklorisztika és az archiválás kapcsolatára, 

hiszen a legtöbb digitális folklóradatbázis egy korábban létrejött folklórarchívum, vagy 

archívumi anyag egy részének, vagy több archívum anyagának együttes digitalizálására 

vállalkozik. 

 

2. 2. 1. A folklórarchívumok heterogenitása és közös öröksége 

A különféle történeti levéltárak, kézirattárak és archívumok között az európai 

folklórarchívumok sajátos, keverék képződmények.26 Heterogenitásuk érzékeltetésére 

csak néhány fontos tényezőre szeretnék utalni röviden.27 Az első, a folklór gyűjtésének 

eltérő motivációja és habitusa, valamint az azok mögött meghúzódó ideológiák 

változatossága (péládul népnevelés, nemzetépítés, hagyományőrzés, megörökítés, 

örökségesítés, tudományos kutatás).28 Leválasztva e különféle indíttatásokról a szűkebb 

értelemben vett – önmagában is folyamatosan változó – tudományos érdeklődés által 

létrehozott folklórgyűjteményeket,29 még mindig sokféle és szerteágazó anyagot kapunk 

                                                 
26 A francia forradalomtól datálható modern kori különféle állami, kormányzati, történeti, intézeti publikus 

archívumok nemzetközi viszonyításban szintén nagyban eltérnek egymástól (Markoff 2015). 
27 Az európai folklórarchívumok történetéről nem készült mindezidáig áttekintő, összefoglaló munka, így 

csak néhány, a digitalizálás szempontjából fontosabb problémára térek ki. A felsoroltak nem 

általánosíthatók minden folklórarchívumra, nem azonos arányban, súllyal és időben jelentkeznek az egyes 

konkrét nemzeti esetekben. A Regina Bendix és Galit Hasan-Rokem által A Companion to Folklore című 

kézikönyv Bjarne Rogan az európai folklorisztika intézményeiről írt fejezetével (északi, ír, holland, francia, 

német archívumok említésével) némiképp pótolja ezt a hiányt (Rogan 2012: 610–614). Andy Kolovos pedig 

az amerikai folklórarchívumokról készített disszertációt, melyben röviden utal azok európai hátterére, 

valamint az európai és amerikai folklórarchívumok főbb különbségeire (vö. Kolovos 2010: 1–87). 1968-

ban a bloomingtoni Indiana University kiadott egy 27 oldalas listát az általuk ismert folklórarchívumokról 

a világ minden részéről (Aceves–Einarsson-Mullarký 1968). Az észak-európai folklórarchívumokról 

(Dánia, Feröer szigetek, Svédország, Norvégia, Izland, Finnország) fontos, katalógusszerű áttekintés 

készült 1978-ban: Herranen–Saressalo (eds) 1978. A SIEF Working Group on Archives munkacsoport 

2018-ban indította el Tradition Archives elnevezésű honlapját, melynek egyik célja összefogni a 

folklórarchívumi kutatásokat és egyben egy virtuális tárban gyűjteni a világ összes vonatkozó archívumát, 

gyűjteményét. Lásd: http://www.traditionarchives.org/ (utolsó megtekintés: 2019. 01. 17.). 
28 Anttonen 2005; Wolf-Knuts 2000; 2001; Valk 2005; Baycroft–Hopkin (eds) 2012; Kuutma 2015. 
29 Bár az amatőr – professzionális gyűjtő szétválasztása a folklórarchívumok anyagát tekintve valójában a 

legtöbb esetben nem is lehetséges, mivel azok anyagának döntő többsége a 19. századtól kezdve lelkes 

önkéntes, vagy fizetett amatőr gyűjtők szorgos munkájának eredménye. Forrai Ibolya kimutatása (1998-ig) 

szerint például a budapesti Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárának legnagyobb részét (több mint 12 000 

tétel) a társadalmi gyűjtőhálózaton keresztül benyújtott pályamunkák alkotják (vö. Forrai 2000: 633). Az 

önkéntes gyűjtőhálózatokat viszont nem feltétlenül követte mindig szigorú felső irányítás, egységes 

gyűjtési koncepció, vagy ha igen, akkor azok tényleges megvalósulásakor, a gyakorlatban nagy eltérések 

voltak. Éppen ezért már a kezdetektől a szakma professzionalista művelői jogosan féltek a dilettantizmustól 

és próbálták a szakszerűség irányába terelni a gyűjtéseket. Erre hívta fel a figyelmet többek között a 19. 

http://www.traditionarchives.org/
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az egymás mellett párhuzamosan létező folklórdefiníciók és folklórgyűjtési technikák 

pluralitása miatt.30 A tudományosan verifikált, nagy múltú intézmények esetében a 

diszciplína átalakuló – és általában táguló – folklórmeghatározásával és a folklóranyag 

megörökítésére használt különféle módszerekkel ugyanis jelentősen változott a 

folklórként azonosított, folklórarchívumokba bekerülő anyag és annak jellege is.31 A 

folklórgyűjtemények tehát speciális képződmények abból a szempontból, hogy 

többségük meghatározott kutatási projekt mellékterméke, ennélfogva elsődlegesen 

befolyásolja az a tényező, hogy a kutatást végző személy/csoport kutatásának tárgyát és 

célját hogyan határozta meg, ennek elérésére pedig milyen módszer(eke)t választott.32 

Ebből következik tehát az is, hogy a forrásdokumentumok típusai nem egyneműek. A 

gyűjtők vagy a kutatási programok hagyatékai sokféle anyagból állnak össze: cédulák, 

kérdőívek, jegyzetek, memoárok, terepnaplók, a terepmunka egyéb járulékos elemei, 

különféle magán- vagy hivatalos levelezések, piszkozatok, kiadásra előkészített 

tisztázatok stb. 

Érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy az európai folklórarchívumok meglehetősen 

különböző intézményi háttérrel és rendszerben működnek, és ez jelentős mértékben 

befolyásolja a gyűjtemények archiválási struktúráját – s ami a dolgozat szempontjából 

lényegesebb – ily módon annak digitalizálási lehetőségeit és kereteit is.33 A 

                                                 
század legvégén Katona Lajos, aki a magyar folklorisztika tudománnyá válásában jelentős szerepet játszott 

(vö. Landgraf 2016: 509–510). Az ír teljes állású és részmunkaidős gyűjtők kontrolljához vö. Briody 2007: 

415–429. Vagy ugyancsak ehhez lásd Kati Mikkola tanulmányát a finn folklórarchívum önkéntes gyűjtőiről 

és konfliktusaikról a hivatásos folkloristákkal. Ez utóbbi ugyanakkor lehetőséget biztosít annak kutatására, 

hogy az önkéntes, autodidakta gyűjtők milyen indíttatásból és milyen folklórfelfogás mentén gyűjtöttek 

(Mikkola 2013). A 19. századi laikus, önkéntes észt folklórgyűjtők tevékenységének vernakuláris 

írásbeliségként való értelmezéséhez vö. Kikas 2014. 
30 Az egymás mellett élő pluralitásra számtalan példa hozható. A 19. század végi, 20. század eleji, éppen 

átalakuló textológiai paradigmában a magyar folklorisztika szaktekintélyei például sokféleképen 

nyilatkoztak az emlékezetből gyűjtés, a diktáltatás, a gyorsírásos gyűjtés vagy a fonográf után történő 

lejegyzés különböző előnyeiről és hátrányairól, ki az egyiket, ki a másikat tartva hitelesebbnek (Gulyás 

2015; Landgraf 2016: 511–513). Domokos Mariann arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyűjtő fogalma is 

megváltozott a századforduló magyar folklorisztikájában, amikor is szerzőből pusztán dokumentáló 

személyekké váltak a gyűjtők (Domokos 2015). Ugyancsak vö. Fredrik Skott svéd tudománytörténeti 

kutatásait. Skott többek között arra mutatott rá, hogy a tudományos hatalomért és legitimációért az 1930-

as évek Svédországában a svéd néprajzi atlasz előmunkálatai során a göteborgi Västsvsenska 

Folkminnesarkivet, (melynek akkori vezetője: Carl-Martin Bergstrand) és az uppsalai, lundi és stockholmi 

folklórarchívumok közötti parázs vitákból két teljesen ellentétes gyűjtési és archiválási módszertan és 

elképzelés bontható ki (Skott 2001; 2008). 
31 A finn folklórarchívum az 1960-as évektől kezdve inkább élettörténeteket, oral history-t gyűjtött 

kampányszerűen, főként különböző foglalkozások (pl.: kórházi dolgozók, útépítő munkások stb.) mentén. 

Harvilahti 2012: 402–404. Romániai magyar vonatkozásban vö. a 20. század második felétől meginduló 

először paraszti élettörténeti, később tanítók, mérnökök élettörténetének dokumentálásával (Keszeg 2011: 

165–194). 
32 Wolf-Knuts 2001: 9–14. 
33 A fenntarthatóság szempontjából nagyon fontos, hogy az adatbázisok is valamilyen intézményi struktúra 

részei legyenek (Debreczeni 2014: 29), amihez állandó anyagi fedezet szükséges (Järv–Sarv 2014: 59). 
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folklórarchívumok hol egyetemi tanszékek részei, hol különféle kulturális, irodalmi, 

néprajzi, szervezetek, folklórtársaságok, kézirattárak alá tartoznak, máshol múzeumi 

(irodalmi, kulturális vagy kimondottan néprajzi) keretben működnek, ugyanakkor 

teljesen önálló intézményként is előfordulhatnak.34 Végezetül fontos megemlíteni az 

archívumokat fenntartó intézmények aktuálpolitikai helyzetét is, azaz a gyűjtemény 

viszonyát a mindenkori állami vezetéssel, hiszen mindez szintén nagy mértékben 

alakította és alakítja azok sorsát.35 

A fentiekben körvonalazott különbségek ellenére az európai folklórarchívumok mégis 

sok szállal kötődnek egymáshoz, legfőképpen azért, mert a néprajztudomány 

összehasonlító perspektívájából adódóan szinte a kezdetektől fogva nemzetközi 

együttműködésben képzelte el önmagát, a komparatív törekvések fontos bázisát pedig az 

egyes nemzeti archívumok alkották, kiegészülve egy lehetséges európai 

folklórarchívummal, ami azonban soha nem valósult meg.36 A nemzetközi folklorisztika 

legnagyobb közös metszetét a diszciplínát sokáig meghatározó földrajz-történeti 

irányzat(ok) és módszerek jelentették,37 amelyhez az európai 

néprajztudomány/folklorisztika nagy közös projektjei, mint például az Enziklopädie des 

Märchens, a nemzetközi típuskatalógusok, a nemzeti és nemzetközi néprajzi és 

dialektológiai/nyelvi atlaszok köthetők.38 A többnyire ezek megvalósítására kiépített 

önkéntes gyűjtőhálózatok, gyűjtési kérdőívek, útmutatók és az észak-európai, skandináv 

mintára kialakított katalógusrendszer miatt az európai archívumok törzsállományának 

jellege és azok struktúrája nagyfokú hasonlóságot mutat, amely a különbségek ellenére 

                                                 
Ugyanakkor az adatbázis-építés jellegét és lehetőségét meghatározza, hogy az adott intézménynek milyen 

digitalizálási elképzelései és prioritásai vannak. 
34 Rogan 2012: 610. 
35 Például az Irish Folklore Commision archívumának megalapítása a független Írország megszületésekor 

(Briody 2007: 33–69). Szerencsére egyre többen kutatják a szovjet korszak és a folklórarchívumok 

viszonyát is (Västrik 2007; Kulasalu 2013). Az európai folklórarchívumok többsége állami fenntartású (vö. 

Chernyavska 2018: 26). 
36 Nic Craith 2008; Rogan 2012: 604–606; 2014: 176. Az észak-amerikai folklórachívumok rendszerükben 

nem vették át skandináv mintát, vö. Chernyavska 2018: 26. Egy közös európai néprajzi atlasz 

elkészítésének, majd meghiúsulásának történetéhez lásd legutóbb: Borsos 2006; 2011: 33–36; 2013: 366–

367; 2017b: 26–27. 
37 Frog tanulmányában rámutatott arra, hogy a különböző nemzeti folklorisztikák nem egyneműen 

használják a földrajz-történeti irányzat terminust, és hogy tulajdonképpen mást és mást értenek alatta, ezért 

helyesebb a „Historical-Geographic Method(s)” megnevezés, ezért az irányzatokra összefoglalóan, a 

magyar kutatástörténeti hagyománynak is megfelelően a földrajz-történeti irányzat(ok) megnevezést 

használom (vö. Frog 2013: 19). 
38 Schmitt (Hrsg.) 2005; Rogan 2014: 176–177. 
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indokolttá teszi az archívumok digitalizálása során felmerülő elméleti, módszertani és 

technikai problémák együttes tárgyalását.39 

2. 2. 2. A folklórarchívumok válsága és megújulása 

Az archívumok a folklorisztika – és a tágan értelmezett néprajz – tudománnyá 

válásában kulcsfontosságú szerepet töltöttek be és meghatározó intézményei voltak a 20. 

század közepéig.40 Az 1960-as, 1970-es években bekövetkezett episztemológiai 

fordulatok azonban jelentősen átalakították a folklórarchívumok szerepét és értékét, 

főként az észak- és nyugat-európai, valamint az amerikai folklorisztikában, aminek 

következtében néhol teljes generációk tagadták meg e gyűjtemények használatát.41 

Ahogy a posztmodern szövegelméleteknek nem felelt meg a nyomtatott könyv, ugyanúgy 

a folklorisztika antropológiai, pragmatikai fordulata után az archívum és annak merev 

struktúrája nem elégítette ki a diszciplína megváltozott igényeit.42 A folklorisztika 

figyelme a múltról a jelenre, a szövegről a performanszra és használatra, a struktúráról és 

formáról a kontextusra és az interakcióra, a közösségiről az egyénire, a falusiról a 

városira, a szóbeliről az írásbelire (is) fordult, és ennek következtében az archívumról a 

terepre.43 Ebből a perspektívából nézve az elődök által gyűjtött anyag vizsgálatát 

mellőzték azzal a – bizonyos szempontból helytálló, ám némiképp eltúlzott, sokak által 

                                                 
39 A skandináv mintából indultak ki például a budapesti Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárának 

létrehozói az 1930-as években (Forrai 2000: 614), az 1935-ben alapított Irish Folklore Commision 

archívuma pedig kimondottan az uppsalai rendszert vette át (Briody 2007: 325–331). 
40 Vö. Bendix 1997: 156; Gulyás 2015: 18. 
41 Wolf-Knuts 2001: 12; Kolovos 2010: 23, Gunnell et alii 2013: 173; Rogan 2012: 613–614; Anttonen 

2013; Harvilahti 2012: 402–403; Þóra Magnúsdóttir 2018: 130–133. E folyamatok eltérő erőséggel és 

ütemben jelentkeztek a különböző országok folklorisztikájában, de a nemzetközi kongresszusok és 

publikációk tematikájából Terry Gunnell szerint egyértelműen kirajzolódik egy ilyen tendencia (vö. 

Gunnell et alii 2013: 172–173). Pontosan ezért érezte szükségét, hogy egy nemzetközi fórumon revideálják 

az „archívum-ellenességet”. A vilniusi ISFRN kongresszuson 2013-ban kerekasztal-beszélgetést 

szerveztek a témának, mely nyomtatásban is megjelent lásd: Gunnell et. alii 2013. 
42 Fredrik Skott szerint az archívumi struktúra nem tudta követni a megváltozott folklórkoncepciókat. Lásd 

pl.: hozzászólását a vilniusi kerekasztal-beszélgetésen a svéd archívumok kapcsán: Gunnell et alii 2013: 

199–200. 
43 E folyamatokban természetesen közrejátszott további két tényező is. Az egyik, hogy a tudomány 

vizsgálati tárgya, az európai népi kultúra lassan mindenhol teljesen átalakult. A másik, hogy a 

paradigmatikus fordulatokat segítették a 20. század eleji technikai innovációk. A 20. században megjelent 

adatrögzítési technikák (videófelvétel, magnófelvétel) általánossá válása a folklorisztikában nagy szerepet 

játszott az egyéniségkutatás, a performatív és kontextualista irányzatok felívelésében (Voigt 1997; Kolovos 

2004: 24; Frog–Koski–Savolainen 2016b: 24). A folklorisztika pragmatikai fordulatához – azon belül is a 

performanszkutatásokról – összefoglalóan lásd: Bauman 2012. Ugyanakkor e paradigmaváltó 

fordulatokban a technikai lehetőségeket tekintve is számottevő különbséggel kell számolni. Míg Charles 

Briggs az 1970-es évek legvégén, 1980-as évek elején videófelvételek alapján írta meg a mexikói 

szóbeliség performativitásáról könyvét (Briggs 1988), addig a kolozsvári román folklórintézetben az 1970-

es években 12 kutatóra jutott egy darab, 15 kg-os szovjet gyártmányú magnetofon. Az intézet technikai 

apparátusa csak az 1990-es évek elején változott meg (vö. Sava 2011: 14, 2. lábjegyzet). 
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viszont máig hangoztatott44 – gondolattal is megtámogatva, miszerint az archívumban 

lévő szöveganyag csupán annak kutatására alkalmas, hogy a folklorisztika egy adott 

periódusban mit tartott folklórnak.45 

Bár a földrajz-történeti irányzat(ok) és a pozitivista, kontextus nélküli adathalmozás 

elutasítása egyfelől a diszciplína termékeny megújulását eredményezte, módszereinek és 

elméleteinek teljes negligálása együtt járt az elődök által gyűjtött folklóranyag és a 

gyűjtési módszertan demonizálásával, ami az archívumokat több szempontból is válságos 

helyzetbe hozta. Új archiválási rendszert és struktúrát kellett (volna) kidolgozniuk, hiszen 

az új igényeknek az előző nem felelt meg; az időközben eltűnőben lévő hagyományos 

népi kultúra miatt pedig át kellett gondolniuk a folklórarchívumok gyűjtési körét és 

társadalmi szerepvállalását is. Míg az utóbbi két feladat viszonylag egyszerűbben 

kivitelezhető volt sok helyen, addig az intézményi rendszert nem lehet (és lehetett) egyik 

napról a másikra átalakítani, az archívumot pedig nem szabhatják a kutató(k) és a kutatás 

folyamatosan változó kérdéseihez. Problémaként merült fel az is, hogy mi legyen a sorsa 

a korábbi rendszernek. Szüntessék meg és kezdjenek egy újat, vagy párhuzamosan kettőt 

használjanak?46 Tehát nemcsak az volt a probléma, hogy a régi rendszer avíttnak tűnt, 

hanem hogy az új típusú anyagokat nem lehetett a régebbi szerint katalogizálni. A 

kolozsvári folklórintézetben 1993-tól váltak egyre jellemzőbbé az „antropológiai 

megközelítésű” terepmunkaanyagok, amelyeket egyszerűen képtelenség volt a korábbi 

katalógus rendszere szerint mutatózni.47 Hasonló problémákból fakadóan, illetve az új 

típusú anyagok (videó, digitális hangfelvétel stb.) tulajdonságainak megfelelően az ír 

folklórachívumban az 1980-as évektől beérkező gyűjtéseknek új katalógust indítottak.48 

Nehezítette a kialakult helyzet megoldását az is, hogy a legtöbb archívumban – főleg 

azokban az országokban, ahol csak a 20. század első harmadában jöttek létre e 

gyűjtemények – napi szinten az előző paradigma által felhalmozott gyűjtések 

rendszerezésének és katalogizálásának beláthatatlanságával kellett szembenéznie az 

archívumi munkatársaknak. A budapesti Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárának 

történetében tulajdonképpen csak a működés harmadik évtizedében, az 1960-as években 

                                                 
44 Beyer 2011: 3. 
45 Terry Gunnell szavaival élve, az 1970-es évektől a folklorisztikai kutatás az alábbi vádakkal minősítette 

hasznavehetetlennek a folklórarchívumokat és folklórkiadványokat: „[…] had all been collected wrongly 

and for the wrong purpose, as part of an elite-controlled national-romantic agenda, and could only really be 

looked at from that viewpoint” (Gunnell et alii 2013: 171). 
46 A felmerült kérdésekkel kapcsolatban lásd NIF Newsletter 1978: 6(1); 1982: 10(4); 1989: 17(4). 1995: 

(23)4. 
47 Sava 2011: 37. 
48 Ryan–Mac Cárthaigh 2018: 300. 
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tudtak nekilátni a felhalmozódott anyagok módszeres rendezésének. Az ehhez 

elengedhetetlenül szükséges véglegesített szakrend pedig csak 1967-ben jelent meg.49 

Seán Ó Súilleabháin, az ír folklórtársaság archívumának akkori vezetője 1970-ben kissé 

szkeptikusan számolt be katalogizáló munka állásáról. Jelentésében arról ad hírt, hogy 

míg a gyűjtő, gyűjtési helyszín, adatközlő szerinti mutatók naprakészek, a beérkezett 

kéziratok tematikus mutatóinak elkészítéséhez nagyjából hat, teljes állásban csak 

katalogizáló munkatársra lenne szüksége az archívumnak, akik ezt a feladatot nagyjából 

húsz évnyi munkával tudnák elvégezni.50 

Mindemellett érthető, hogy a társadalmi kontextus, a használat és a performansz felől 

értelmezett folklór (és azon belül is a szóbeliség) vizsgálatához az adatok részletesebb, a 

terepmunka kvalitatív tulajdonságait sokkal inkább megőrző, új dokumentálási eljárásra 

volt igénye a folkloristáknak. Az észak-európai és amerikai folklorisztikában pontosan 

azokat a kutatókat foglalkoztatták e kérdések, akik a legkritikusabban szólaltak fel az 

elődök ellen.51 Lauri Honko írásaiban a folklórarchívumok korábbi anyagát 

kontextusavesztett, „halott leletnek” minősítette,52 ugyanakkor ezzel szinte egyidőben a 

turkui egyetem munkatársaival olyan terepmunka-módszertan kidolgozását célozták 

meg, mely során az adatokat már eleve a későbbi archiválási rendszernek megfelelően 

rögzítik, s a rögzítés módja tartalmaz minden olyan információt a folklóranyagról, amely 

egy későbbi felhasználó számára elengedhetetlenül szükséges az értelmezéshez. Az 

eljárást CollCard (collection card) nevezték és az 1980-as évek végén kezdték alkalmazni 

a turkui egyetemen. A nagyszabású indiai Siri eposz rögzítésekor már ezt használták, 

melyből később három kötetes publikáció született.53 A CollCard technikával a 

terepmunka során az adatok rögzítésekor kitértek például az adatközlő émikus 

klasszifikációjára, a kontextus árnyalt rögzítésére (interjú: hallgatóság 

nélkül/hallgatósággal/csoportos, autentikus performansz, indukált kontextus, rejtett 

dokumentáció, aktív közönség, passzív közönség) stb.54 A dokumentálás új 

                                                 
49 Forrai 2000: 618–619. 
50 Az írek esetében a katalogizálást nehezítette az a tényező is, hogy csak kevesen tudtak olyan szinten írül, 

hogy az ír nyelvű kéziratokat feldolgozzák. A katalogizálás menetéről és küzdelmeiről lásd részletesen: 

Briody 2007: 325–331. 
51 Ehhez vö. a NIF (Nordic Institute of Folklore) Newsletter füzeteit. A NIF 1974-től az 1990-es évekig 

szervezett a folklorisztikai archiválásról szóló konferenciákat (vö. Honko 2001). Ugyanakkor máshol a 

kritikák és a gyűjtési módszertan mentén újrastrukturált diszciplínák nem új archiválási technikákhoz, 

hanem a gondolattól való teljes elhatárolódáshoz vezettek. Az antropológusok, folkloristák és 

vallásetnológusok különböző archiválási attitűdjéről lásd: Mahlamäki 2001: 2–3. 
52 Lauri Honko kifejezése (dead artifacts). Vö. Anttonen 2013: 159–161; Gunnell et alii 2013: 173. 
53 Vö. Honko 1998; 2001; Mahlamäki 2001. 
54 Rajamäki 1989. 
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eszményeként a „sűrű korpuszok” (thick corpuses) készítését szorgalmazták; máshol az 

általuk alkalmazott aprólékos dokumentálást „szövegetnográfiának” (textual 

ethnography) is nevezték.55 

A folklorisztikai adatrögzítés tudománytörténete előszeretettel ágyazza magát 

evolucionista fejlődésnarratívába, mely szerint a technológia révén a gyűjtések egyre 

jobbak, az adatok egyre pontosabbak, a tudományos eredmények pedig ezáltal egyre 

hitelesebbek,56 azonban a szóbeliség megörökítésére bevezetett új technikák 

(magnófelvétel, videófelvétel) vagy az aprólékos, minden kis részletre kiterjedő 

dokumentáció valójában nem oldották meg a médiumváltás problémáját, az oralitás 

akadémiai kutatása pedig továbbra is olvasható szövegeket várt el és vár el a mai napig a 

kutatóktól.57 Ugyan sokféle újító kísérlet született, mint például Charles Briggs könyve a 

mexikói szóbeliségről, ahol a szövegek két nyelven, már-már zenei partitúrához 

hasonlatosan kerültek lejegyzésre a különféle paralingvisztikai elemek mellékjeles 

rögzítésével (gesztusok, intonáció, hangerő, mimika, kontextus),58 mindezek a kiadási 

gyakorlatot lényegesen nem formálták át. A performatív fordulat tehát csak megerősítette 

a kutatókat két fontos tényezőben. Egyrészt abban, hogy lehetetlen a torzítás nélküli 

médiumváltás, akármennyire tökéletes technikával és részleteséggel rögzítjük is a szóbeli 

előadást; másrészt abban, hogy a textológiai gyakorlatban nem lehet általános elveket 

lefektetni és nem lehet azokat teljes mértékben egységesíteni, mert mindig a kutatási 

célnak/kérdésnek leginkább megfelelő módszert kell alkalmazni.59 

Az folklórarchívumok és a folklorisztikai textológia posztmodern kritikái ugyanakkor 

egy ponton szerencsésen lendítették fel a folklórarchívumi anyagok kutatását. Az elődök 

munkásságának kritikus vizsgálatával a megújult tudománytörténeti kutatások a 

különböző folklorisztikai korszakok metadiszkurzív gyakorlatainak feltárását végezték 

el.60 A magyarországi folklorisztika esetében is az utóbbi évtizedek folklórarchívumi 

kutatásai – egy-két, főként összehasonlító kutatástól eltekintve – gyakorlatilag a 19. 

századi folklorisztika tudománytörténeti és társadalomtörténeti kontextusainak feltárását 

                                                 
55 Honko 2000b: 21–22. 
56 Gulyás 2015: 24. 
57 Honko 2000a: 30. 
58 Briggs 1988. 
59 Honko 2000a: 29–36; Fine 1984; Finnegan 1992: 174–199. Többen ezért azt javasolják, hogy kutató 

készítsen egy egyszerű, olvasható szöveget, amihez csatolja az előadás/esemény sűrű leírását. Pl.: Honko 

2000a: 36. 
60 Például Briggs 1993. 
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és megértését jelentették.61 A folklórarchívumi anyagtól való elfordulás még a történeti 

folklorisztikát művelőkre is jellemző lett. Annak ellenére, hogy korábbi korszakok 

folklórjának új típusú vizsgálatához (a történeti antropológia és a mikrotörténeti 

kutatásokkal karöltve) bizonyos országokban a folklorisztika gyümölcsözően használta 

fel a legkülönfélébb levéltári és archívumi anyagokat (boszorkányperek tanúvallomásai, 

egyházi vizitációs jegyzőkönyvek, szentszéki iratok stb.),62 a történeti anyagok iránt 

fogékony folkloristák szintén mellőzték a szigorú értelemben vett folklórarchívumokat.63 

Ahhoz, hogy a 19. század végi, 20. század eleji folklórgyűjtemények a maguk teljes 

valójában újra kutatásra érdemesek legyenek, a digitális technológiára volt szükség.64 Az 

adatbázis mint a számítógépes kultúra sajátos kifejezőeszköze65 új impulzust adott a sok 

helyen mellőzött és ódivatúnak vélt folklórarchívumi kutatásoknak és folklorisztikai 

textológiának, amely által az archívumok ismét a kutatások középpontjába kerülhettek. A 

folyamat jól érzékelhető a vezető folklorisztikai társaságok törekvéseit nézve, ahol egyre 

markánsabban jelenik meg a folklórarchívumok, gyűjtemények örökségének 

problematikája.66 A néprajztudomány mindkét rangos nemzetközi szervezetén belül 

(ISFNR: International Society for Folk Narrative Research; SIEF: Société Internationale 

d´Ethnologie et de Folklore) külön munkacsoportok és bizottságok foglalkoznak a 

kérdéskörrel,67 a finn Folklore Fellows által szervezett 2009-es nyári egyetem témája a 

                                                 
61 Főként 19. századi, vagy századfordulós kéziratban maradt gyűjtések és ahhoz kapcsolódó járulékos 

anyagok (például levelezések) kiadása és feldolgozása Domokos Mariann, Gulyás Judit, Olosz Katalin, 

Szakál Anna, vagy a 17–18. és 19. század eleji közköltészetet feltáró Küllős Imola és Csörsz Rumen István 

munkássága által (Bárth 2012: 13–15). 
62 A magyarországi történeti folklorisztikai kutatások rövid összefoglalását lásd legutóbb: Bárth 2012: 15–

17. 
63 Kivételek mindig akadnak, például Lauri Honko korai munkássága, vagy Anna-Lena Siikala kutatásai 

stb. Lásd Harvilahti 2012: 405. 
64 Bár folklórszövegek elemzésére számítógépes eljárásokat az1940-es évektől alkalmaztak (Bronson 

1949); lásd összefoglalóan az 1980-as évekig: Voigt 1981; és a folklórarchívumok katalógusainak 

digitalizációjával számos országban az 1970-es évektől foglalkoznak (vö. NIF Newsletter 1982: 10(4); 

Georges 1974; a számítógép okozta technológiai fejlődés paradigmaváltó szerepe és jelentősége csak az 

elmúlt húsz évben vált egyértelművé a világháló megjelenésével és az online adatbázisok tömeges 

elterjedésével. A korai, első számítógépes folklorisztikai kutatásokat lásd bővebben a disszertáció 2.5.1. 

alfejezetében. 
65 Manovich 2009. 
66 ISFNR Vilnius 2013, SIEF Zagreb 2015, a SIEF Working Group on Archives és a Lett Folklór Archívum, 

valamint a Network of Nordic and Baltic Tradition Archives szervezésében 2016-ban Rigában tartott 

„Towards Digital Folkloristics” című konferencia, SIEF Göttingen 2017. 
67 Az ISFNR 2005-ben Tartuban megrendezett kongresszusán merült fel először, hogy a népmesék digitális 

adatbázis alapú feldolgozásának, illetve a mesei szöveghagyomány világhálón történő terjedésének 

vizsgálatára egy új albizottságot hozzanak létre, amely végül Committee Tales on Internet névvel 2009-

ben, az Athénban megrendezett kongresszuson valósult meg. Lásd erről bővebben: 

http://www.isfnr.org/index2.html 2013-ban a szintén tartui rendezésű SIEF kongresszuson megalakult a 

SIEF Working Group on Archives munkacsoport, ahol kiemelten foglalkoznak a folklórarchívumok 

digitalizációjával is. Lásd: http://www.siefhome.org/wg/arch/index.shtml. (utolsó megtekintés: 2017. 06. 

20.). 

http://www.isfnr.org/index2.html
http://www.siefhome.org/wg/arch/index.shtml
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terepmunka és archiválás kapcsolata,68 a 2015 júniusában megrendezetté pedig a digitális 

folklorisztika volt, mely utóbbiban két külön szekciót is szerveztek a digitális 

folklóradatbázisok és digitális folklórszövegkiadások kérdésének megvitatására.69 

A konferenciákon és kongresszusokon kívül számos tematikus folyóiratszám (Oral 

Tradition 2013/28:2, Estudis de Literatura Oral Popular 2016/5, Journal of American 

Folklore: A Special Issue on Computational Folkloristics 2016/129, Letonica 2017/36.)70 

és tanulmánygyűjtemény látott napvilágot a témában,71 a 2010-es évek elején Timothy R. 

Tangherlini több tanulmányában körvonalazta az általa számítógépes folklorisztikaként 

(computational folkloristics) megnevezett kutatási irányzat feladatait és kihívásait.72 Az 

utóbbi egy-két évben pedig a korábbi, a digitalizálási projekteket pusztán leíró, azok 

technikai részleteiről informáló, főként bemutató jellegű tanulmányok mellett egyre 

többet olvashatunk folklorisztikai adatbázisokon és folklórszövegeken végzett 

számítógépes elemzésekről is. 

 

2. 3. Digitális folklóradatbázisok – nemzetközi megközelítési irányok 

 

A fejezet célja az elmúlt húsz év nemzetközi törekvéseinek összefoglaló bemutatása, 

kimondottan arra fókuszálva, hogy a digitális folklóradatbázisok a 19. század végi és a 

20. század első felében keletkezett folklórarchívumi anyaggal és a hozzá kapcsolódó 

elméleti és módszertani problémákkal hogyan küzedenek meg, azaz hogyan teszik közzé 

a folklórszövegeket a digitális szférában, milyen elképzelések és módszerek mentén 

kívánják megszólaltatni a korábbi gyűjtések halott leleteit. Az összefoglalás nem teljes 

körű, inkább kísérlet arra, hogy néhány fontosabb projekt kapcsán a jellemző irányokat 

megragadja és rávilágítson a digitalizálásban rejlő lehetőségekre és buktatókra. A 

folklorisztikai adatbázisokat szemügyre véve rögvest két, egymástól lényegesen eltérő 

                                                 
68 http://www.folklorefellows.fi/principles-of-fieldwork-and-archiving/ (utolsó megtekintés: 2017. 06. 

06.). 
69 Lásd: http://www.folklorefellows.fi/?page_id=2648 (utolsó megtekintés: 2017. 06. 20.). 
70 Vö. Oral Tradition című folyóirat Archives, Databases and Special Collections (2013) különszáma 

http://journal.oraltradition.org/ (utolsó megtekintés: 2017.01.10.); a lett folklórintézet Letonica című 

folyóiratának különszáma (2017) http://lulfmi.lv/en/Letonica-Nr-36 (utolsó megtekintés: 2019. 01. 09.); a 

katalán Estudis de Literatura Oral Popular folyóirat 2016-os Archives and resarch centers című 

különszáma: https://revistes.urv.cat/index.php/elop/issue/view/106 (utolsó megtekintés: 2019. 01. 09.). 
71 Meyer–Schmitt–Janssen–Schering (eds) 2014; Harvilahti et. al (eds) 2018. 
72 Abello–Broadwell–Tangherlini 2012; Tangherlini 2013a; Tangherlini–Broadwell 2014. Az 1970-es 

években Voigt Vilmos már használta a terminust, az 1970-es évekről lásd bővebben a disszertáció 2.5.1. 

alfejezetét. 

http://www.folklorefellows.fi/principles-of-fieldwork-and-archiving/
http://www.folklorefellows.fi/?page_id=2648
http://journal.oraltradition.org/
http://lulfmi.lv/en/Letonica-Nr-36
https://revistes.urv.cat/index.php/elop/issue/view/106
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megoldás körvonalazódik, mely tudománytörténeti előzményekre és az archívumok és 

gyűjtemények eredeti struktúráira vezethető vissza. Az egyik a folklórműfajok szerinti 

digitális adatbázisok gyakorlata, a másik az egy gyűjtő vagy gyűjtési hálózat teljes 

anyagát digitalizáló projekteké. 

 

2. 3. 1. Középpontban a műfaj 

A műfajadatbázisokkal a legelső folklorisztikai-textológiai gyakorlat folytatódik. A 

népmesék, balladák, népdalok, népmondák közreadása a 19. századi műköltészet 

műfajhierarchiájának mintájára létrehozott szövegkiadásokkal vette kezdetét, majd a 20. 

század első felében a földrajz-történeti irányzat(ok) katalógusaival tetőzött, hiszen az 

archívumi folklóranyag rendszerezésének egyik legfontosabb eleme a műfaj volt.73 A 

folklórműfajokat és a műfajiságot ért többirányú kritikák ellenére mindez máig jellemző 

eljárása maradt a folklorisztikai textológiának.74 Az egy-egy folklórműfajt középpontba 

állító adatbázis népszerűségét mutatja, hogy az interneten böngészve nagyobb erőfeszítés 

nélkül bukkanhatunk rá például a finn és észt runo,75 az észt mondóka, hiedelemszöveg, 

találós kérdés, mese,76 izlandi hiedelemszöveg,77 pánhispán ballada,78 szefárd zsidó 

népköltészet,79 az izraeli proverbium,80 angol ponyvaballada,81 a számi jojka,82 katalán 

kortárs/városi legendák,83 vagy a román szerelmi ráolvasás84 adatbázisokra. E 

                                                 
73 A természettudományok mintájára kialakított hierarchikus osztályok gondolatához vö. Tangherlini 

2013b: 39–40; a műfajiság mint a folklórarchívumok praktikus rendszerező kategóriáihoz vö. Frog–Koski–

Savolainen 2016b: 20. 
74 A folklórműfajok problematikájához lásd az 1980-as évekig Ben-Amos kritikus összefoglalóját: Ben-

Amos 1981; később Finnegan 1992: 127–147. A műfajiság émikus-étikus kategóriájának kérdéséről: Ben-

Amos 1969; a műfajok instabilitásáról: Shuman–Hasan-Rokem 2012: 61–62. A folklórműfajok recens 

elméleteihez összefoglalóan legutóbb: Shuman–Hasan-Rokem 2012. 
75 Saarinen 2001; Harvilahti 2013; http://skvr.fi/ és http://www.folklore.ee/regilaul/andmebaas/ (utolsó 

megtekintés: 2017. 06. 06.). 
76 Järv 2013: 295–296; az Észt Folklórarchívumhoz köthető adatbázisok összehasonlító bemutatása 

legutóbb: Järv: 2016. Az alábbi linken érhető el az összes észt folklóradatbázis: http://en.folklore.ee/dbases/ 

(utolsó megtekintés: 2017.01.10.). 
77 Gunnell 2010; http://sagnagrunnur.com/en/ (utolsó megtekintés: 2017. 06. 06.). 
78 http://depts.washington.edu/hisprom/ (utolsó megtekintés: 2017.01.10.). 
79 Rosenstock–Bistué 2013; http://sephardifolklit.illinois.edu/ (utolsó megtekintés: 2017. 04. 21.). 
80 Belinko–Kats 2014. Israeli Proverb Index Project (IPIP), jelenleg online formában nem elérhető. 
81 Fumerton–Nebeker 2013; https://ebba.english.ucsb.edu/ (utolsó megtekintés: 2017. 01. 18.). Illetve az 

oxfordi Bodlein Library vállalkozásában a Broadside Ballads Online elnevezésű projekt, melyben a kora 

újkortól a 20. századig gyűjtöttek össze angol ponyvaballadákat. http://ballads.bodleian.ox.ac.uk/ (utolsó 

megtekintés: 2017. 01. 18.). 
82 Tamás–Velősy–Tóth 2018; http://jojkaadatbazis.btk.mta.hu/hu (utolsó megtekintés: 2019. 05. 04.). 
83 http://rumorfolk.arxiudefolklore.cat/ (utolsó megtekintés: 2019. 05. 17.). Oriol–Samper 2016. 
84 Golopenţia 1997; http://cds.library.brown.edu/projects/romanianCharms/ (utolsó megtekintés: 

2017.01.18.). 

http://skvr.fi/
http://www.folklore.ee/regilaul/andmebaas/
http://en.folklore.ee/dbases/
http://sagnagrunnur.com/en/
http://depts.washington.edu/hisprom/
http://sephardifolklit.illinois.edu/
https://ebba.english.ucsb.edu/
http://ballads.bodleian.ox.ac.uk/
http://jojkaadatbazis.btk.mta.hu/hu
http://rumorfolk.arxiudefolklore.cat/
http://cds.library.brown.edu/projects/romanianCharms/
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műfajspecifikus megközelítésben egyértelműen a mese vezet, létezik holland, flamand, 

portugál, katalán, örmény, dán, izlandi, német és francia online meseadatbázis is.85 

A folklórműfajok alapul vételével e műfaji adatbázisok a földrajz-történeti 

irányzat(ok), s ezzel együtt a komparatív megközelítések célkitűzéseit is megörökölték.86 

A rajtuk végzett elemzések egyik elsődleges célja ugyanis, hogy az összehasonlító 

szövegfolklorisztika számos kérdését újragondolva, a digitális technológia segítségével 

azokra innovatív módon válaszoljon.87 Mi az, amire eddig nem volt megoldás, de most, 

a digitális médium által lehetővé válik? Vitathatatlan előnye az adatbázisoknak, hogy 

sokkal nagyobb számú szöveg közreadására alkalmasak, mint korábban bármilyen 

nyomtatott szöveggyűjtemény-sorozat. Ugyan sokan megkérdőjelezik e mennyiségi 

tényező jelentőségét (mit érünk azzal, ha 1000 mese helyett 1 millió mesét elemzünk?), 

a nagyléptékű adatelemzések vagy a számítógépes irodalomtudomány szerint azonban a 

nagy mennyiségű digitalizált tartalom a kánon, azaz a vizsgált szövegkorpusz jelentős 

átalakulását eredményezi majd.88 A folklorisztikában mindez azzal is jár, hogy az 

adatbázisok által a kevésbé reprezentatív, csonka szövegek, a töredékek és a variánsok is 

bekerül(het)nek a kutatás körforgásába. Így nem csak a korábbi nemzedékek által 

előválogatott, a saját kornak és kutatási célnak megfelelő textualizációs eljárás mentén 

kiadott szövegeket lehet használni, hanem az eddigiekhez képest egy teljesebb s talán 

kevésbé terhelt korpuszt is.89 

A digitális adatbázis másik nagy előnye, hogy a szövegek többféle rendezését teszi 

lehetővé, melyben akár ötvözni lehet is korábbi kiadási gyakorlatokat. Nem kell ugyanis 

eldönteni, hogy régió, település, etnikum, gyűjtő, vagy adatközlő szerint közöljük az 

anyagot, az adatbázisban könnyedén és gyorsan fókuszt válthatunk a folklorisztikai anyag 

azon alapadatai mentén, amelyek rögzítésre kerültek az adatbázisban. Például az izlandi 

                                                 
85 Theo Meder összefoglalása az általa ismert online elérhető meseadatbázisokról (Meder 2014b: 2); 

http://www.isfnr.org/files/CommitteeInternet.pdf (utolsó megtekintés: 2017. 06. 06.). 
86 A legtöbb műfajadatbázis célja a szellemi kulturális örökség szélesebb körben való közzételén túl, hogy 

az összehasonlításó kutatásokat segítse, a folklorisztikai variálódás, illetve motívumok, típusok 

terjedésének vizsgálatához adjon egy új típusú adekvát eszközt. Vö. például a holland meseadatbázis 

kapcsán: Meder 2014a; vagy a szefárd zsidó ballada adatbázis kapcsán: Rosentock–Bistué 2013: 329. 
87 Az összehasonlító módszer és a földrajz-történeti irányzat(ok) digitális adatbázisoktól független 

folklorisztikai revitalizációjához lásd Dégh Linda bevezető tanulmányát és a Journal of Folklore Research 

„The Comparative Method in Folklore” című különszámának tanulmányait: Dégh 1986; valamint Virtanen 

1993; Wolf-Knuts 2000. Legutóbb Frog mutatta be tanulmányában, hogy a földrajz-történeti módszerek 

miként alkalmazhatóak termékenyen a kurrens folklorisztikai kutatásban (Frog 2013: 23–30). 
88 Moretti 2000; Jockers 2013. Geoffrey Rockwell és Stéfan Sinclair szerint Moretti kutatási eredményei 

óta elfogadott a nagyléptékű adatelemzés az irodalomtudományban. Greg Crane 2006-os What Do You Do 

with a Million Books? című cikke óta pedig egyéb diszciplinák számára is egyértelmű a humánytudományi 

„big data” jelentősége (vö. Rockwell–Sinclair 2016: 128). 
89 Jockers 2013; Tangherlini–Leonard 2013. 

http://www.isfnr.org/files/CommitteeInternet.pdf
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hiedelemszöveg, a holland mese, vagy a finn és észt runo adatbázisok mindegyikében 

lehet keresni, gyűjtő, adatközlő és helyszín szerint is. A leginkább felszabadító újdonsága 

az adatbázisoknak a folklorisztika számára azonban az, hogy végre nem kell a szövegeket 

csupán egyetlenegy típusba, csoportba besorolni. A szövegeket egyszerre többféle 

kategóriához is hozzá lehet rendelni, mely által a közöttük lévő multidimenzionális 

kapcsolati háló végre megragadható.90 Sőt, megfelelő digitális textualizációt követően 

nemcsak a teljes szövegben történő keresés biztosított, hanem különféle szövegbányászati 

eszközökkel az is elérhető, hogy az összehasonlítást segítő multidimenzionális 

kategóriarendszert ne csupán a kutató/k állítsák elő és határozzák meg, hanem magából a 

szöveganyagból algoritmusok segítségével a programok ajánják fel azt, hogy milyen 

tulajdonságok alapján lehetnek egyáltalán hasonlóak bizonyos szövegek egymással.91 

Az új médium sokféleképpen segíti és reformálja meg tehát a szövegfolklorisztikai 

kutatásokat, melyektől számos eredményt remélhetünk. Ugyanakkor a műfaji 

megközelítésben előállított adatbázis koncepciója több elméleti és módszertani kérdést is 

felvet. A műfajadatbázisok számára, úgy tűnik, gyakorlatilag előre adottak a korpuszok, 

legalábbis az archívumok műfaji cédulakatalógusai, illetve a műfaj alapú 

folklórszövegkiadások ezt sugallják. Néhány adatbázis valójában csupán egy korábbi, 

lezárt korpusz digitalizált változata. Ilyen például a finn runo-adatbázis, amely a Suomen 

Kansan Vanhat Runot (The Ancient Poems of the Finnish People) 34 kötetes (1908–1948, 

1998) könyvsorozatát tette elérhetővé, és ezáltal több mint 89 000 szöveget digitálisan 

kutathatóvá.92 

Komplikáltabb esetről van szó azonban akkor, ha a készítők az adott műfajt 

reprezentáló fontosabb kötetekből válogatva állítanak össze egy adatbázist. Jó példa erre 

az izlandi hiedelemszöveg-adatbázis, a Sagragrunnur. Korábban semmiféle gyűjteménye 

vagy katalógusa nem volt az izlandi hiedelemszövegeknek, a kiadások pedig egyáltalán 

nem hivatkozták a nemzetközi párhuzamokat, típusokat. Tery Gunnell és több mint 25 

diákja egy kb. 10 000 szövegre mutató digitális adatbázist publikált izlandi 

hiedelemszöveg-gyűjteményekből. Fontos azonban, hogy az előzőekben bemutatott 

adatbázisokhoz képest itt nem közölnek szövegeket, hanem valójában csak a szövegek 

                                                 
90 Meder 2014a; Abello–Broadwell–Tangherlini 2012; Tangherlini–Broadwell 2014; Meyer–Schering–

Schmitt 2014. 
91 A szövegbányászati módszerekről lásd bővebben a disszertáció 2.5.1. alfejezetét. 
92 Az adatbázis Eesti regilaulude andmebaas (The Database of Estonian Oral Poetry) elnevezésű észt 

párjában – amely tulajdonképpen a finn mintájára jött létre és jelenleg kb. 80 000 szöveget tartalmaz – 

azonban már kéziratos és kiadott szövegeket is publikálnak, sőt, amennyiben egy szöveg két filológiai 

változatban ismert (kézirat-publikáció), válthatunk a két átírás között. 
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izlandi (és néhány esetben angol nyelvű) tartalmi kivonatát kapjuk meg, egy angol nyelvű 

keresőfelülettel, kulcsszavas keresési lehetőséggel, mellyel tulajdonképpen egy sohasem 

létezett izlandi hiedelemszöveg-katalógus innovatív pótlását végezték el, a különféle 

kiadványokból is fakadó textualizációs problémákat ezáltal teljesen kikerülve.93 

Bár a korábbi könyvkiadások és katalógusok segítségével viszonylag 

problémamentesen ki lehet választani azokat a szövegeket, amelyek egy adott 

műfajadatbázis gyűjtőkörébe tartoz(hat)nak, sok esetben merülhetnek fel a korpuszépítés 

körül dilemmák, hiszen a különböző kultúrák és korszakok (és folklorisztikai 

gyakorlatok) eltérő műfajrepertoárt működtetnek, az adatbázisok pedig általában egy, a 

19. század végén, 20. század elején megkonstruált és kimerevített műfajkoncepciót 

alkalmazva szelektálnak a szövegek között, annak ellenére, hogy időben tág periódust 

ölelnek fel. Ki dönti el, hogy egy 17. századi vallásos-mágikus szöveg ima vagy 

ráolvasás? Nehezítő körülmény, hogy a műfajadatbázisok annak érdekében, hogy minél 

több szöveget tartalmazzanak az adott műfajból, általában túllépnek a fizikálisan létező 

szöveggyűjtemény(ek) vagy egy archívum keretein.94 Így az adatbázisoknak 

meglehetősen heterogén forráscsoportot kell megjeleníteniük és kezelniük. A holland 

meseadatbázisban például szerepelnek szövegek 16. századi kéziratokból, 20. századi 

folklorisztikai gyűjtésekből, újságokból, ugyanakkor az internetről is.95 

További kritikaként hozható fel, hogy a mesterséges műfajok alapján elképzelt 

adatbázisok a valamikori orális kultúrát műfajokra bontják, ezért nem alkalmasak a 

szóbeliség komplex megértésére, egy-egy lokalitás szöveganyagának vizsgálatára, sőt, 

valójában az újragondolt összehasonlító szövegfolklorisztikai kutatásokat is gátolják, 

hiszen a külön-külön működő adatbázisok nem engedik láttatni a motívumok és témák 

műfajokon átívelő sokszínű viszonyrendszerét. Jó példa erre az észt folkloristák esete, 

akik az internet nyújtotta lehetőségeket a kezdetektől jól kiaknázva mára már több mint 

húszféle digitális műfajadatbázissal büszkélkedhetnek. Jelen pillanatban azonban az 

egyik legnagyobb kihívás számukra az, hogy e műfaji adatbázisokat hogyan integrálják 

egy közös digitális repozitóriumba, biztosítva ezzel a különféle virtuális archívumokban 

történő együttes keresést és kutatást.96 Felismerve a problémát, jelenleg egyre több, 

                                                 
93 Gunnell 2010. 
94 A korpuszépítés dilemmái a digitális bölcsészettudományokban általánosan ismertek, magyar 

irodalomtudományi példa: Labádi Gergely tanulmánya a 19. századi „magyar regény” korpuszának 

összeállítására vonatkozóan (Labádi 2014a). 
95 Meder 2014a. 
96 Kõiva 2003; Järv–Sarv 2014: 55–56; Järv 2013: 295–296; 2016. Risto Järv arra is felhívja a figyelmet, 

hogy a műfajadatbázisok sokasága annak is köszönhető, hogy projekt alapú támogatásokat nyertek el 
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inkább átfogó műfaji kategóriákban gondolkozó, tematikus folklóradatbázis készül. A 

holland meseadatbázis például lassan már csak az elnevezésében őrzi „mese” jellegét. 

Theo Meder és munkatársainak kiterjesztett célja ugyanis a teljes holland népi próza 

dokumentálása, ezért ma már az anekdotától és mondától kezdve a hiedelemszövegen át 

a személyes történetig sokféle anyagot rögzítenek a Nederlandse 

VolksverhalenBankban.97 Az osloi egyetem norvég mágia-adatbázisát háromféle 

forrástípus feldolgozásából állították össze: kora újkori grimoárokat és 

boszorkánypereket, valamint 19. századi és 20. század elején gyűjtött 

hiedelemszövegeket tesznek közzé egy közös felületen;98 a portugál legenda-adatbázis 

pedig szakrális, történeti és városi legendákat, eredetmondákat és a természetfelettiről 

szóló történeteket tartalmaz egyszerre.99 

Ilyenfokú heterogenitásnál kérdéses, hogy az adatbázisok e sokféle forrás kontextusát 

hogyan tudják rögzíteni és megjeleníteni, a különböző típusú szövegek által felvetett 

textualizációs problémát hogyan tudják megoldani.100 

 

2. 3. 2. Középpontban a (gyűjtő) gyűjtemény(e) 

A folklóradatbázisok másik fő megközelítési iránya, amikor egy prominens gyűjtő 

teljes gyűjteményének, hagyatékának digitalizálása a cél, ami – az európai archívumok 

esetében – sokszor egybeesik az intézmény fontos, alapító vagy meghatározó 

törzsállományával,101 ennél fogva prioritást élvez régisége miatt is.102 Ez a megközelítési 

                                                 
kutatók, kutatócsoportok, vagy az intézmény, amelyekből kisebb projektek voltak megvalósíthatóak. 

Ugyanakkor pozitívuma a műfajadatbázisoknak, hogy mivel a műfaj szakértője részt vett a kialakításukban, 

kiválóan alkalmasak a műfaj kutatására (Järv 2016: 32). 
97 Meder 2010; 2014a. 
98 Trolldomsarkivet, Norsk Folkeminnesamling: http://www.hf.uio.no/ikos/english/services/norwegian-

folklore/magic-in-norway/ Használni az adatbázist csak norvég nyelven lehet: 

http://www.edd.uio.no/ikos/trolldom.html (utolsó megtekintés: 2017. 06. 20.). 
99 http://www.lendarium.org/ (utolsó megtekintés: 2017. 06. 20.) 
100 A problémához vö. a 2. 4. 2. Technika. Platformfüggetlenség, átjárhatóság, fenntarthatóság alfejezetet. 
101 Bár van arra is példa, hogy szétszóródott hagyatékokat egyesít virtuálisan egy online adatbázis (Adolf 

Spamer vagy az Opie házaspár hagyatékát feldolgozó projektek lásd: Seifert–Keller 2014; Bishop 2013). 

Adolf Spamer (1883–1953) hagyatéka is több helyen található (Seifert–Keller 2014: 85). Iona és Peter Opie 

hagyatékának digitalizálásakor (a projekt neve: Childhoods and Play) a házaspár 1950 és 2000 között 

keletkezett, többféle dokumentumtípust (kézzel és írógéppel írt jegyzetek, kérdőívek, levelezés, 

hangfelvétel, fényképek, újságkivágások) dolgoztak fel, a hagyaték nagyobb része az oxfordi Bodleian 

könyvtárban, kisebb része a londoni Folklore Society Archive-ban, a hangfelvételek pedig British Library 

Sound Archive-ban találhatóak fizikálisan: http://www.opieproject.group.shef.ac.uk/ (utolsó megtekintés: 

2017. 01. 18.); http://www.opieproject.group.shef.ac.uk/about-collection.html (utolsó megtekintés: 2017. 

01. 18.); (Bishop 2013: 205–206). 
102 Vö. pl. a magyar Kálmány Lajos hagyaték digitalizálása többek között ezért is került előre (Granasztói 

2008). 

http://www.hf.uio.no/ikos/english/services/norwegian-folklore/magic-in-norway/
http://www.hf.uio.no/ikos/english/services/norwegian-folklore/magic-in-norway/
http://www.edd.uio.no/ikos/trolldom.html
http://www.lendarium.org/
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mód azonban nemcsak a fizikai objektumok digitális megmentése miatt lehet indokolt, 

hanem már csak abból kiindulva is, amit a fejezet elején jeleztem, hogy tulajdonképpen 

kutatási kérdésekhez kapcsolható járulékos anyagok alkotják a folklórarchívumok nagy 

részét, s ezekben az esetekben e komplex anyag digitalizálása a cél. Ezek közül két 

fontosabb példát szeretnék kiemelni: az Evald Tang Kristensen (1843–1929), dán 

folklorista hagyatékát feldolgozó Danish Folklore Nexus és ETKSpace címet viselő 

vállalkozásokat, melyek elsősorban Timothy R. Tangherlini nevéhez köthetők, és a 

WossidDiá-t, azaz a Digital Wossidlo Archive-ot, amely Christoph Schmitt vezetésével 

Richard Wossidlo (1859–1939) mecklenburgi folklorista örökségét tette digitálisan 

elérhetővé.103 A nagyjából ugyanabban a periódusban létrejött két gyűjtemény közötti 

legszembetűnőbb hasonlóság azok szinte beláthatatlan mérete. Kristensen közel ötven év 

leforgása alatt kb. 4000 adatközlőtől több mint negyedmillió szöveget (vegyesen: 

balladákat, népdalok, népmeséket, hiedelemszövegeket, proverbiumokat, ráolvasásokat, 

mondókákat/rigmusokat, népi játékokat, vicceket, népi gyógyászat és a mindennapi élet 

egyéb leírásait) rögzített. Összességében 12 000 helynév, 60 000 gyűjtési adat, több mint 

24 000 oldalnyi kézirat alkotja a gyűjteményt.104 Wossidlo etnográfiai és dialektológiai 

gyűjtései során szintén rengeteg témára (például népszokások és hiedelmek, tenger menti 

vidéki munkák és mindennapi élet, etnobotanika, szexualitás stb.) és műfajra (mese, vicc, 

anekdota, mondóka, proverbium) figyelt, a rostocki egyetem néprajzi intézetében 

található archívum Wossidlo részlege nagyjából 2 millió adatból és több ezer kéziratból 

tevődik össze.105 

A két gyűjtemény természete és a digitalizálás célkitűzései azonban más-más 

megvalósítást eredményezett. Kristensen a 19. századból ismert folkloristák közül 

hihetetlen mennyiségű gyűjtésén túl nagyfokú precizitásával emelkedik ki (variánsok, 

adatközlők életkörülményei, élettörténetei, mindennapi élet dokumentálása stb). 

Hagyatéka a sokféle forrástípus tekintetében is páratlan, hiszen egyszerre maradtak fent 

saját kéziratai, piszkozatai, többezer oldalas terepnaplója, memoárja, a hozzá íródott 

levelek csatolmányaikkal, azaz a beküldött kéziratos lokális folklórgyűjtemények 

sokaságával. Mindehhez hozzátéve az általa sajtó alá rendezett és kiadott műveket, 

valamint tematikus mutatókat, kibontható a 19. század végi, 20. századi eleji gyűjtési és 

                                                 
103 http://etkspace.scandinavian.ucla.edu/macroscope.html, https://apps.wossidia.de:8443/webapp/run 

(utolsó megtekintés: 2017. 06. 27.). 
104 Abello–Broadwell–Tangherlini 2012: 63–65; Tangherlini 2013b. 
105 Meyer–Schering–Schmitt 2014: 64–65. 
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kiadási módszertan, szövegek textualizációjának gyakorlata. A Danish Folklore Nexus 

csak egy, mondhatni kis korpuszba enged bepillantást, öt adatközlő kb. 500 szövegét 

dolgozza fel, viszont azt teljes komplexitásában.106 Legnagyobb érdeme, hogy a 

gyűjtőutat, a gyűjtést és az ezekből készített különböző szövegeket szimultán 

szemlélhetjük. Praktikus ablakrendszerben egymás mellé helyezhető a kézirat szkennelt 

képe, annak átírt változata és angol fordítása, de ezek mellé akár a Kristensen által sajtó 

alá rendezett verziót is megjeleníthetjük. Mindezt a gyűjtési terepmunka kontextusában 

is elhelyezték, ugyanis digitális térképre vetítve nyomon követhetjük Kristensen egyes 

gyűjtőútjait és állomásait, amihez ráadásul korabeli, 19. századi térképeket használtak. A 

digitális felület ekképpen lehetővé teszi azt, hogy a kutató ugyanazt az anyagot különböző 

perspektívából szemlélje (pl. mikro és makro szint), vizsgálata közben pedig bármikor 

könnyedén váltson azok között.107 

Mivel Kristensen hagyatéka nemcsak komplexitása miatt fontos, hanem óriási 

anyagmennyisége miatt is, a másik felületet, az ETKSpace-t ennek kezelésére hozták 

létre. Itt a teljes, kiadott anyag digitalizált változatában biztosított a keresés és a 

szövegelérés, ugyanakkor kevesebb metaadat közül választhatunk. A több mint 30 000 

szöveget tartalmazó korpuszban Kristensen saját mutatói, valamint egy ezt kiegészítő, 

Tangherlini korábbi kutatásainak eredményét összegző kategóriarendszer, kulcsszavak és 

helyszínek alapján kereshetünk. 

 

 

2.1 A Danish Folklore Nexus online felülete, Evald Tang Kristensen 1887-es gyűjtőútja térképen 

ábrázolva 

                                                 
106 Tangherlini–Broadwell 2014. 
107 Tangherlini–Broadwell 2014. 
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2.2 A Danish Folklore Nexus online felülete, a különféle szövegváltozatok párhuzamos olvasását 

biztosító ablakrendszer 

 

 

2.3 A Danish Folklore Nexus online felülete, az eredeti dokumentum szkennelt képe 

 

A Tangherlini-féle koncepció tehát egyrészt a gyűjtés kontextusára, a gyűjtésben 

résztvevő emberek és szövegek közötti különböző viszonyok és a korszak folklorisztikai-

textológiai gyakorlatának feltárására alkalmas felületet hozott létre, másrészt Kristensen 

nyomtatásban is megjelent hatalmas mennyiségű szöveganyagának digitális közlésével a 

korpusz nagy részét tette kereshetően elérhetővé. Az alkotók által megvalósított felületek 

ekképpen jól illeszkednek a 2.2.2. alfejezetben említett, megújult 

folklorisztikatudománytörténeti irányba, ugyanakkor az anyag hatalmas mennyisége – 

sok műfaji adatbázissal ellentétben – koherenciájával alkalmas összehasonlító 

szövegfolklorisztikai kutatásokra is.  
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Az előzőhöz képest a WossiDiA Richard Wossidlo anyagát az archívum 

kontextusában, az archívum rendszerének komplexitásában akarja megmutatni. A 

WossiDiA legnagyobb részét Richard Wossidlo kézzel írt cédulái alkotják, amelyeken 

főként saját vagy gyűjtőitől kapott mecklenburgi gyűjtéseit adatolta. Wossidlo nemcsak 

gyűjtési adatokat cédulázott ki, hanem különböző publikált forrásból (folyóiratok, 

könyvek, újságok) is gyűjtötte a mecklenburgi adatokat és azok német néprajzi, kisebb 

mértékben szláv és skandináv párhuzamait. Az archívum második legfontosabb egysége 

a gyűjtői levelezéskorpusz. A gyűjtemény igazi jelentőségét azonban maga az archívumi 

rendszer adja, mely a különféle kereszthivatkozásokkal egy gazdag és sokféle kulturális 

rendszer szemiotikájának dokumentálását kísérelte meg. A digitalizáció első fázisaként a 

teljes hagyatékot beszkennelték (az összes cédulát és az összes levelet), majd olyan 

összetett irányított hipergráf modellt és keresési felületet hoztak létre hozzá, mely a 

különböző dokumentumok közötti lehetséges kapcsolódási pontokat egyszerre képes 

tárolni és megmutatni. A célja az alkotóknak az volt, hogy egy „intelligens digitális 

archívumban rekontextualizálják az elveszett kapcsolatot a kutatók, illetőleg a gyűjtők és 

hálózatuk között.”108 

 

 

2.4 A WossiDiA online felülete az eredeti cédulakatalógussal 

 

                                                 
108 Meyer–Schering–Schmitt 2014: 84. 
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2.5 A WossiDiA online felülete, egy digitalizált cédula megjelenítése az adatbázisban 

 

Az adatbázis létrehozói szerint ugyan a WossiDiA-t kifejezetten a Wossidlo 

archívumra tervezték, ugyanakkor az általuk kidolgozott modell általában is alkalmas 

lehet komplex etnográfiai gyűjtemények digitális feldolgozására és megjelenítésére. 

Hozzá kell azonban tenni, hogy a WossiDiA esetében azért tudták mindezt megvalósítani, 

mert már készen kapták Wossidlo jól kidolgozott, gazdag kategóriarendszerét és 

kereszthivatkozásait. Egy teoretikusan és gyakorlatilag is lezárt és befejezett archívumi 

rendszert emeltek át a digitális szférába, s fedezték fel a kapcsolatokat olyan elemek 

között is, amelyre a manuális kereséskor nem lett volna lehetőség. Ugyanakkor a digitális 

közreadás ebben a megközelítésben nem „írja felül” a már létező kategóriarendszert, az 

indexeket és a mutatókat, a Wossidlo által lefektetett alap egyben végérvényesen 

meghatározza az adatbázist is, annak esetleges hibáival együtt. A legtöbb folklórarchívum 

ráadásul nem ilyen szerencsés. Ahogy korábban utaltam rá, analóg mivoltukban az 

archívumok sohasem értek az anyag rendezésének a végére, a WossiDiA-féle megoldás 

előfeltétele viszont egy jól strukturált, rendezett folklórarchívum. 

A digitális archívumok és elektronikus szövegkiadások egyik legfőbb célja, hogy az 

adatokat és szövegeket azok kontextusaiba visszahelyezve közölje.109 Mit jelent azonban 

mindez a folklorisztika nézőpontjából? A folklórszövegeket nyilvánvalóan soha nem 

tudjuk visszahelyezni azok eredeti, elsődleges elhangzási kontextusába, azonban e 

szövegeknek attól még számtalan egyéb kontextusa is van,110 az izgalmas és komplex 

feladat pedig elsődlegesen éppen ez, hogy a sokféle kontextus közül melyikbe, vagy 

melyekbe próbálják az adatbázis megálmodói visszahelyezni az adatokat. A 

                                                 
109 McGann 2010. 
110 Anttonen 2013. 
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műfajadatbázisok a tér és idő, valamint sok millió hasonló szöveg; a Danish Nexus a 

gyűjtés, a gyűjtő, az adatközlő és a 19. századi Dánia történelmi és földrajzi 

viszonyrendszere; a WossiDiA pedig az archívumi struktúra, a gyűjtemény kontextusába 

helyezte a szövegeket. Digitális létmódjukkal ugyanakkor egy újabb kontextusba, a 

digitális adatbázisok világába is bekerülnek, ahol az átjárhatóságon és hosszú távú 

fenntarthatóságon van a hangsúly. Ebből kiindulva tulajdonképpen egy harmadik 

vonatkozó kérdésről is szót kell ejteni, mégpedig arról, hogy a műfaj- és a gyűjtemény 

központú adatbázisok hogyan integrálhatók teljes folklórarchívumok digitalizálási 

elképzeléseibe. 

 

2. 3. 3. Középpontban az archívum 

A műfaji és a gyűjteményközpontú folklóradatbázisoknak közös problémája az 

adatkinyeréshez szükséges kategóriák kialakítása, melynek kérdése már nem független 

attól, hogy a különféle koncepcióknak megfelelő folklóradatbázisok hogyan illeszthetők 

egyes folklórarchívumok teljes digitalizálási projektjébe.111 Hogyan és hol érnek össze, 

egyáltalán hogyan lehet őket összekötni? A fejezet nem tud részletesen kitérni 

folklórarchívumok általános digitalizációjának kérdésére, hiszen fókuszában a 

folklórszöveg-adatbázisok állnak, néhány aspektusát a problémának azonban szükséges 

érinteni, legfőképpen azért, mert jellemző módon a folklorisztikai szövegadatbázisok 

egy-egy folklórarchívum részei és fentarthatóságukat is ezen intézmények tudják 

biztosítani. 

Jogosan merülhet fel kérdésként, hogy vajon a folklorisztika/néprajztudomány 

terrénumához tartozik-e egyáltalán, hogy bonyolult és összetett digitalizációs dilemmákat 

tárgyaljon, vagy sem. Miért nem hagyjuk meg e feladatot az archívumi diszciplínák 

(archival studies), mint például levéltártudomány, könyvtártudomány, adat-

menedzsment stb. számára? Bár csábítónak tűnhet ez az egérút, a folklórarchívumok 

sajátos történetükből fakadóan nehezen illeszkednek intézményi mivoltukban egyéb 

archívumi, kézirattári, levéltári intézmények közé. Maryna Chernyavska, az albertai 

egyetem Kule Folklore Központjának folklórarchívumi munkatársa arra hívta fel 

figyelmet tanulmányában, hogy a folklórarchívumok archívumi szempontból sok esetben 

                                                 
111 Az észt, az ír, valamint a katalán folklórarchívumok digitalizálásához lásd: Järv–Sarv 2014; Ógáin 2013; 

Oriol 2015; Järv 2016. Magyar vonatkozásban az Etnológiai Archívum fejlesztéséről lásd: Granasztói 2013. 
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még csak nem is minősülnek valódi archívumoknak,112 ráadásul sokszor teljesen 

láthatatlanok az archívumi szakma számára, és kívül esnek azok aktuális elméleti és 

gyakorlati diskurzusán is. A kialakult helyzet oka egyrészt a korábban már említett, a 

folklórarchívumokat befogadó sokféle intézményi háttérben keresendő. Chernyavska 

ugyanakkor találóan fogalmazta meg, hogy az intézményi kereteken kívül ennek egyik 

további oka az, hogy „a folklórt folkloristák gyűjtötték folkloristáknak, az anyag 

rendezéséhez ezért a témában való jártasság szükségeltetett.”113 Ezt a rendszerezést – 

legalábis kezdetben – diákok, esetleg félállásban foglalkoztatott tanszéki munkatársak, 

doktoranduszok végezték, akik általában soha nem részesültek levéltári vagy 

könyvtártudományi képzésben. A rendszerezési kategóriák kialakításában pedig 

elsősorban – ahogy azt korábban már említettük – a folklorisztika által relevánsnak 

meghatározott kategóriák játszottak szerepet (gyűjtő, gyűjtési hely, műfaj, tartalom 

kulcsszavazása) s nem intézményi, archívumi szempontok (fondok, személyek,). A 

folklórarchívumokban dolgozókat ráadásul csak a legritkább esetben érdekelte, hogy 

bekapcsolódjanak az archívumi diszciplínák atkuális trendjeibe és vitáiba. 

A posztmodern utáni tudományosság és digitális technológia azonban az archívumi (a 

textológiához hasonlóan korábban szintén csak segédtudománynak tekintett 

archivológiát) és a történettudományi érdeklődést is jelentősen átformálta. Mindkettő 

erősen nyit például korábban elhanyagolt témák és források gyűjtése és vizsgálata felé 

(mindennapi élet, populáris kultúra/szubkulturák, nők története, gyerekek története stb.), 

és önkritikusan felülvizsgálja korábbi állításait is az archiválás elméleti és módszertani 

alapvetéseit illetően. A folklórarchívumi anyag a társdiszciplínák felől számos helyen 

mindemellett felértékelődik, hiszen olyan elemeit gyűjtötte a kultúrának, amely máshol 

„hiánycikk”.114 Az elnyomottat, a népit, a nőit, a gyerekfolklórt, a szubkultúrát. 

Chernyavska szerint a néprajztudomány és a folklórarchívumok saját érdeke, hogy e 

diskurzusba aktívabban bekapcsolódjanak, egyrészt hogy profitáljanak belőle, másrészt 

hogy képviseljék és átadják azt a tudást, melyet a mindennapi/populáris kultúra „finom 

adatainak” dokumentálása során az elmúlt százötven évben már megszereztek.115 

                                                 
112 A különállást az okozza többek között, hogy a levéltárak, amelyek jellemzően fontosabb 

személyek/intézmények iratanyagát fondszerűen gyűjtik, nem tudnak mit kezdeni a nagyon heterogén, 

mesterségesen összeállított kutatási anyagokkal, amelyek célja sokszor pontosan az, hogy egyben tartsa ezt 

a heterogén terepmunkanyag együttest (Chernyavska 2018; Harvilahti 2017). 
113 Chernyavska 2018: 27. [Saját fordítás: I. E.] 
114 Terry Gunnell megállapítása szerint a skandináv archívumokat például elsőrsorban történészek, 

irodalmárok stb. használják (Gunnell et alii 2013: 176). Vö. Júlíana Þóra Magnúsdóttir izlandi 

folklóarchívumokban végzett gender kutatásait (Þóra Magnúsdóttir 2018). 
115 Chernyavska 2018. 
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A folklórarchívumok fő problematikája a digitalizálás kapcsán, hogy az archívumi 

szempontok megkövetelnék a dokumentumok fizikai leírását (item-level), ezen a téren 

lehetne közeledni leginkább a már kialakított archívumi metaadat eljárásokhoz és 

standardokhoz. A digitális bölszészeten belül számtalan kezdeményezést (pl.: DCMI: 

Dublin Core Metadata Initiative, CLARIN: Common Language Resources and 

Technology Infrastructure) indítottak már annak érdekében, hogy standardizálják ezeket 

a metaadatokat.116 Ugyanakkor a folklórarchívumok és a társtudományok számára sokkal 

fontosabb a tartalom katalogizálását, rendszerezését segítő metaadatolás, melynek 

kialakításában mindenképpen részt kell vegyenek a folklórarchívumokat ismerő 

szakemberek, folkloristák és néprajzosok.117 

A Repository of Ireland (DRI) és a National Library of Ireland (NLI) közös 

vállalkozásaként hozták létre MoTIF Pilot Thesaurus of Irish Folklore-t, azaz az ír 

folklóranyag kísérleti digitális tezauruszát a The School Collection anyagának tematikus 

rendszerezéséhez el is kezdtek használni a University College Dublin munkatársai. A 

digitális tezaurusz megalkotásához az ír etnográfia és folklorisztika fontos kézikönyveit, 

folyóiratait és a nemzetközi folklorisztika egyes műveit használták fel, melyből 

irányítottan nyerték ki és alkották meg a fogalomlistát.118 

A folklórarchívumok másik nagy kérdése, hogy az összetartozó kutatási anyagok 

(fotók, kéziratok, hanganyagok stb.) egybenmaradását hogyan tudják kialakítani legalább 

a digitális technológia segítségével, illetve a már korábban esetleg darabjaira szedett 

kutatási anyagok között hogyan lehet újra megmutatni a kapcsolatot. Ez utóbbira kiváló 

példa a korábban már tárgyalt WossiDiA hipergráfrendszere. 

A legnehezebb kérdés persze továbbra is az, hogy mit gyűjtsünk, mit archiváljuk, a 

dolgozat szempontjából pedig, hogy mit digitalizáljunk? A 19. századi angol irodalommal 

foglalkozó Jerome McGann szerint az archiválás egyik nagy tudománytörténeti 

tanulsága, hogy az emberiség mindig elbukik annak eldöntésében, hogy mi érdemes a 

megőrzésre. A lassan teljes egészében digitalizálódó kultúra pedig sokakkal elhiteti azt 

az illúziót, hogy a virtuális archívum teljes mértékben leképezi a fizikális archívumot, 

                                                 
116 A Dublin Core-t használja például a holland meseadatbázis (vö. Meder 2016). A metaadatsztenderdek 

alkalmazását a folklór, illetve néprajzi adatbázisok esetében lásd továbbá: Giouli 2011; a görög 

gyűjtemények esetében: Gergatsoulis–Lilis–Lourdi–Papatheodorou 2009; Lourdi–Papatheodorou–

Nikolaidou 2006; 2007. 
117 A kérdéshez vö. Harvilahti 2017; Sabharwal 2015. 
118 Ryan 2014a; 2014b; Ryan–Mac Cárthaigh 2018; http://apps.dri.ie/motif/vocab/preamble.php (utolsó 

megtekintés: 2017. 06. 08.). Az ír folklórarchívum digitalizálásáról lásd legutóbb: Ó Cleircín–Eacháin–

Bale 2015. 

http://apps.dri.ie/motif/vocab/preamble.php
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ahova éppen ezért már felesleges is elmenni.119 Bár a teljes anyag digitalizálása és 

közzététele sok szempontból nem célja a folklórarchívumoknak – etikai és jogi 

kérdésekből, valamint erőforrás hiányából fakadóan –, McGann gondolatait érdemes 

megfontolni. Mit digitalizáljanak a folklórarchívumok? A legkorábbit? A legteljesebbet? 

A jellemzőt, az egyedit vagy a foszladozót? Sok esetben megfigyelhető az is, hogy a 

bizonytalan megmaradású digitális prezerváció miatt az objektumok fizikális 

karbantartása elmarad, holott a digitális kép pusztán numerikus kód, ami ezerszer 

sérülékenyebb mint a 19. századi papír vagy az ókori pergamen. A WossiDiA kétmilliónyi 

szkennelt cédulája láttán jogosan merülhet fel kérdésként, hogy mi egy archívum, egy 

gyűjtemény digitalizációnak elsődleges feladata.120 Érdemes a sokszor téves, pusztán pár 

sornyi hivatkozást tartalmazó cédulákat digitalizálni csupán azért, hogy valaki otthonról 

is elérje? Vagy koncentráljon egy folklórarchívum arra, hogy anyagának tartalmát minél 

pontosabban feltárja, digitális segédletekkel és mutatókkal pedig biztosítsa a felhasználók 

számára a minél részletesebb adatkinyerést?121 Ugyanakkor mindez sok esetben a 

folklórarchívumok korábban bemutatott rendezetlensége miatt valójában csak a tartalom 

teljes digitalizációjával érhető el, ahogy a következőkben az ír és lett példa alapján látni 

fogjuk. 

 

2. 4. A digitális adat előállítása 

 

A folklorisztikai archiválás rövid tudománytörténeti áttekintése, valamint az online 

folklóradatbázisok és a folklórarchívumok digitalizálási kérdéseinek összefoglalója után 

lássuk tehát, hogy a gyakorlatban hogyan valósíthatók meg az elképzelések, a digitális 

bölcsészettudomány milyen megoldásokat kínál, milyen új kérdéseket vet fel, és hogyan 

kivitelezték az elképzeléseket a folkloristák mindezidáig. A következő alfejezet a digitális 

szövegelőállítás gyakorlati és elméleti problémáira koncentrál, hiszen a disszertáció 

középpontjában a digitális folklórszövegkiadások, szövegarchívumok és szövegkódolási 

eljárások, valamint a folklórszövegeken végzett számítógépes szövegelemzések állnak. 

 

                                                 
119 McGann 2014: 42–45. 
120 A lett folklórarchívum is a gyűjtemény teljes cédulaanyagának beszkennelésére vállalkozik. 

http://garamantas.lv/en/site/about (utolsó megtekintés: 2019. 05. 20.). 
121 Granasztói 2008: 126–127. 

http://garamantas.lv/en/site/about
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2. 4. 1. Gyakorlati problémák és erőforrások 

A digitalizációs törekvések egyik legfontosabb mozzanata a számítógépes programok 

által olvasható (szöveg)adat és a hozzájuk kapcsolódó metadatok előállítása. Hogyan 

teremtünk erre forrást? Hogyan tudjuk megszólaltani az archívumban fekvő több 

milliónyi szöveget, amelyek katalogizálása sem fejeződött még be? A kéziratok digitális 

átírása drága és időigényes, amit általában a néhány szakemberrel működő 

folklórarchívumok önerőből feltehetően soha sem lesznek képesek véghez vinni. 

Megoldásként erre egyre divatosabbak a citizen science vagy másképpen crowd science, 

crowdsourcing, civic science (önkéntes adatszolgáltatáson alapuló tudomány, közösségi 

együttműködés)122 módszerek. A közösségi tudomány az adat előállításába vagy akár 

magába az adatgyűjtés folyamatának bizonyos fázisába önkéntes civileket von be. Az 

önkéntes munka a társadalmi gyűjtőhálózatok révén már ismerősen cseng a 

folklorisztikában, s úgy tűnik, e megújult változata is hatékonyan működtethető.123 A 

folklórszövegek rögzítésekor civil önkéntesekre a legnagyobb szükség ott van, ahol az 

automatikus optikai karakterfelismerő programok (OCR) nem működnek (pl. mert 

kézírásos dokumentumokról van szó), vagy működnek, de folyamatos manuális 

ellenőrzésre szorulnak (pl. mert a tipográfiai, illetve nyelvi sajátosságok miatt 

folyamatosan hibázik a program). 

Az ír National Folklore Collection The Schools’ Collection projektje jó példája a 

közösségi tudomány gyümölcsöző alkalmazásának. A The Schools’ Collection 1937 és 

1939 között több mint 5000 ír általános iskola nagyjából 50 000 tanulójának gyűjtése, 

mely kb. 740 000 oldalnyi kéziratot jelent.124 A dublini egyetemen működő 

folklórarchívum Meitheal Dúchas.ie: Community Transcription elnevezésű, 2013-ban 

indított kezdeményezése keretében szűk három év alatt több mint 12 000 oldalnyi ír és 

27 000 oldalnyi angol nyelvű kéziratos folklórgyűjtést írtak át önkéntesek (ami a teljes 

anyag ír részének 15%-a, míg az angol nyelvű részének 9%-a).125 Hasonló kampányt 

                                                 
122 http://www.oszk.hu/civic (utolsó megtekintés: 2017. 01. 09.). A digitális szövegkiadásokban betöltött 

szerepéről kritikusan lásd: Shillingsburg 2016; a civiltudomány és a digitális bölcsészettudományi 

lehetőségeiről összefoglalóan lásd: Terras 2016; általános összefoglalása és történeti bemutatása: Riesch 

2015. 
123 Sanita Reinsone tanulmányában 19. és 20. századi finn, dán, orosz, francia, lett, szlovén, észt, német 

példákat említve mutatja be, hogy az európai folklórarchívumok történetében oly fontos szerepet játszó 

társadalmi gyűjtőhálózatok tulajdonképpen értelmezhetők korai crowdsourcing mozgalomként is. Lásd 

erről részletesebben: Reinsone 2018: 280–284. 
124 Briody 2007: 260–270; http://www.duchas.ie/en/info/cbe (utolsó megtekintés: 2017. 01. 18.). 
125 A laikus résztvevők motivációit, gyorsaságukat és eredményességüket vizsgáló tudományos 

összefoglalás is készült már Crowdsourcing Motivations in a GLAM Context: A Research Survey of 

Transcriber Motivations of the Meitheal Dúchas.ie Crowdsourcing Project. 

http://www.oszk.hu/civic
http://www.duchas.ie/en/info/cbe
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alkalmazott a lett folklórarchívum is (Latviešu folkloras krātuve) Simtgades burtnieki 

(Wizards of Centenary)126 című programjával, amikor csatlakozott az ország száz éves 

fennállásának önkéntes civilmozgalmi előkészítéséhez.127 Az archívum 2014 júniusában 

indította el kéziratainak átírási lehetőségét, hat hónap alatt pedig majdnem 30 000 

oldalnyi szöveget írtak át, első körben először iskolás tanulók. A regisztrált felhasználók 

a gyűjtemény anyagának megfelelően 11 nyelv (lett, latgál, livóniai, litván, észt, orosz, 

belorusz, jiddis, roma, lengyel, német) közül választhatnak. Az önkéntesség a lett 

folklórarchívum digitális felületén ettől függetlenül is működik, ahol akár hanganyagról 

is lejegyezhetnek a közösségi tudomány elkötelezett hívei.128 

Nyilvánvalóan nem minden esetben alkalmazhatóak a fentiek, hiszen a 19. századi 

vagy korábbi korszakok kézírásának átírásához bizonyos filológiai előképzettség 

szükséges. Az európai folklórarchívumok 20. században keletkezett hatalmas 

korpuszainak nagy részét azonban többnyire iskolás gyerekek, tanulók, tanárok vagy 

falusi értelmiségiek jól olvasható kézírásos vagy gépírásos szövegei képezik.129 

A szövegátírásokat a folklorisztikai textológiában jártas folkloristáknak vagy 

filológusoknak ellenőriznie kell (és ellenőrzik is az ír és a lett esetben is), de még így is 

hatalmas potenciál rejlik a közösségi tudományban, mely természetesen nem csak 

szövegátírásra használható (hanem többek között adatgyűjtésre, adatellenőrzésre, 

fényképfelismerésre, adatok lokalizálására stb.)130 A lett kampányban például az átíráson 

túl engedélyezik az önkénteseknek azt is, hogy bármilyen általuk létrehozott kulcsszót 

                                                 
http://digitalirishheritage.com/dissertation/uncategorized/data-visualizations-of-qualitative-data/ (utolsó 

megtekintés: 2017. 01. 09.). A digitális disszertáció bő bibliográfiát és hivatkozást kínál a crowdsourcingot 

használó portálokról és a jelenséget vizsgáló tudományos írásokról. 
126 http://lv100.garamantas.lv/en (utolsó megtekintés: 2017. 01. 09.). 
127 Lettország 2018-as centenáriumi tervezetéhez lásd: http://www.latvia.eu/latvias-centenary (utolsó 

megtekintés: 2017. 01. 09). 
128 http://garamantas.lv/en (utolsó megtekintés: 2017. 01. 09.). 
129 A fentiek alapján önkéntelenül is eszünkbe juthat, hogy a crowdsourcing lehetőségét kiválóan lehetne 

alkalmazni a budapesti Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumában található több mint 10 000 oldalnyi, 

1912 és 1921 között keletkezett Folklore Fellows kéziratos anyagának feldolgozásakor, hiszen a szövegeket 

iskolások jól olvashatóan jegyezték le. 
130 Számos folklórarchívum elsősorban további adatgyűjtésre használja fel a digitális technológiát (vö. a 

svéd, észt és norvég példákat: Reinsone 2018: 284–285). A Magyar Néprajzi Társaság „Tradíció Néprajzi 

Gyűjtőpályázat”-át is már elektronikus úton működteti, habár ennek jelenleg még nincs kiépített online 

felülete. Lásd a legutóbbi pályázat felhívását: http://neprajzihirek.hu/palyazat (utolsó megtekintés: 2019. 

05. 19.). A lett folklórarchívum 2019. 02. 15-én indított legújabb crowdsourcing kampányjában az 

archívum hangzóanyagaira hívják fel a figyelmet és arra biztatják a felhasználókat, hogy rögzítsék a 

meghallgatott népdal általuk ismert változatát, azaz énekeljék fel azokat újra, vagy gépeljék be a 

szövegváltozatot a digitális felületen; vö. http://garamantas.lv/en/post/1537/sing-with-the-archives 

valamint https://dziedi.garamantas.lv/en/tune/dziedi?record=366866 (utolsó megtekintés: 2019. 05. 19.). 

Disszertációmban csak azokkal a kezdeményezésekkel foglalkozom, amelyek a civileket az adatok 

feldolgozásába vonják be. 

http://digitalirishheritage.com/dissertation/uncategorized/data-visualizations-of-qualitative-data/
http://lv100.garamantas.lv/en
http://www.latvia.eu/latvias-centenary
http://garamantas.lv/en
http://neprajzihirek.hu/palyazat
http://garamantas.lv/en/post/1537/sing-with-the-archives
https://dziedi.garamantas.lv/en/tune/dziedi?record=366866
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hozzáadjanak az átírt szöveghez.131 Emellett nem pusztán ingyen munkaerőt jelent az 

adatfeldolgozással küszködő közintézmények számára a közösségi tudomány. A civilek 

bevonásával a múzeumok, kézirattárak növelik társadalmi szerepüket és hasznosságukat, 

a tudomány elefántcsonttornyából kilépve interaktív módon teszik őket a tudástermelés 

részesévé. A nemzeti, népi, lokális és különféle kulturális örökségek iránti 

megnövekedett civil érdeklődés, valamint a korábbi társadalmi gyűjtőhálózati tőke a 

folklórarchívumok esetében különösen működőképessé teheti a participatorikus 

civiltudományi kezdeményezéseket, mely a – sokszor parttalanná vált – hagyományos, 

önkéntes néprajzi gyűjtőmunka megújulását hozhatja. Dániában például már az 1970-es 

években sem érdekelte a hagyományos folklóranyag a szélesebb, szakmán kívüli réteget 

– számolt be Carsten Bregenhøj a dán folklórarchívum rövid történeti ismertetésében, és 

felvetette a kérdést, hogy vajon hogyan lehet az embereket érdekeltté tenni az 

intézmények fenntartásában és hol lehet megtalálni a közönséggel újra a kapcsolatot.132 

Magyarországon ugyan a társadalmi gyűjtőhálózat aktivitása éppen az 1960–70-es 

években érte el a csúcspontját (kb. 1200 pályázóval), ugyanakkor már akkor parttalannak 

érezték a szakmabeliek, hiszen az aktuális tudományos célokhoz nem lehetett 

felhasználni őket.133 Ehhez képest a korábban említett ír és lett digitális folklórarchívumi 

kezdeményezések hihetetlen számadatokkal igazolják, hogy sikeres lehet az önkéntesek 

bevonása a 21. században is, ráadásul kifejezetten és célzottan támogatja a tudományos 

kutatásokat is. Sanita Reinsone, a lett folklórarchívum munkatársa szerint a 

„lehetetlen/elképzelhetetlen vált valóra” számukra, amikor egy 21 napos, iskolás 

gyerekek számára indított átírási kampányjukba kb. 120 iskola 1900 diákja kapcsolódott 

be. Szinte minden öt percben érkezett egy-egy új átírás, az éjjeli órákban is, átlagosan 

pedig 210 oldalt írtak át naponta a résztvevők.134 A Valodas talka (‘a nyelv közös 

gyűjtése’) elnevezésű projekt olyannyira sikeres volt, hogy az archívumi munkatársak 

alig 10–15%-át tudták feldolgozni a beérkezett anyagnak. 

A crowdsourcing projektek egyik közös kérdése, hogy mivel és hogyan motiválhatók 

az emberek a közreműködésre. A fenti példák azt mutatják, hogy a folklórprojekteknél 

eleve nagy érdeklődésre lehet számítani. Ugyanakkor mindez kevés ahhoz, hogy igazán 

                                                 
131 Sanita Reinsone szeint például az adatok pótlását nagymértékben segíthetik a crowdsourcing módszerek 

(pl. ki van a képen, hol készült stb.). Ugyanakkor jellemzően az ő önkénteseik is túlnyomorészt a 

szövegátírásban vesznek részt (Reinsone 2018). 
132 NIF Newsletter 1978: 6. 
133 Forrai 2000: 632. 
134 Reinsone 2018: 289–290. 
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sikeres legyen egy digitális közösségi projekt. Fontos a jól átgondolt, megfelelő dizájnnal 

és interfésszel ellátott felület kialakítása és a különböző felhasználói perszonák és 

szcenáriók elképzelése, tehát a célközönség megtalálása és a felhasználói igények 

végiggondolása.135 Ezt követően legalább ugyanilyen fontos a marketing (például a social 

média felületeken) és a projekt folyamatos gondozása (például kampányok, workshopok, 

találkozók szervezése), illetve karbantartása. Az eddigi crowdsourcing projektek 

tanulsága ugyanis, hogy a hosszabb távon elköteleződött önkéntesek hasznosabbak, a 

motiváció fenntartására ezért is érdemes figyelmet fordítani.136 

 

2. 4. 2. Technika. Platformfüggetlenség, átjárhatóság, fenntarthatóság 

A digitális adat és a metaadat előállítása tehát időigényes, fáradságos folyamat, 

ráadásul még mindig az egyik legdrágább művelete a digitalizációnak – még ha bizonyos 

esetekben civiltudományi kezdeményezésekkel lehet is csökkenteni annak költségeit. 

Ebből kifolyólag a hosszú távú megőrzés és a széles körű felhasználhatóság az egyik 

elsődleges kívánalom, a digitális bölcsészettudomány formálódó paradigmájában 

azonban itt érzékelhető a legtöbb bizonytalanság. Vajon mi az a formátum, ami tíz év 

múlva sem évül el? Mire kell egyáltalán előkészíteni az adatot? Hogyan és hol találják 

meg a különböző bölcsészettudományi diszciplínák a digitális textológiában, a digitális 

adatelőkészítésben, valamint a metaadat sztenderdekben a közös nevezőt, biztosítva 

ezáltal az átjárhatóságot? 

A digitális textológia célja, hogy a számítógépes feldolgozás számára azonosítható 

módon jelölje a szöveghez tartozó minden olyan belső és külső információt, ami az 

elemzés szempontjából a későbbiek során releváns lehet. A digitális (szöveg)adat-

előkészítés legnagyobb elméleti és módszertani paradoxona éppen ebben rejlik. Az adatot 

sokoldalúan kell előkészíteni, hogy minél többféle elemzésre alkalmas és minél több 

kontextusba visszahelyezhető legyen, az adatbázisok virtuális világában pedig minél több 

adathoz tudjon majd kapcsolódni, azokkal hálózatot alkotni. Ugyanakkor mégsem lehet 

                                                 
135 Az Ukrán Audio Projekt esetében a crowdsourcing projekt dokumentálta az elképzelt felhasználói 

profilokat és ebből fakadó felhasználói tulajdonságokat, amelyeket az interfész kialakításához figyelembe 

vettek. Lásd: http://circa.cs.ualberta.ca/index.php/CIRCA:Personas_and_Scenarios (utolsó megtekintés: 

2019. 03. 22.) (Rockwell–Kononenko–Sellmer–Chernyavska–Anvik 2013). 
136 A motiválásra jó eszköz lehet bizonyos projekteknél (és főként a fialatabb korosztálynál) egy-egy 

kampány gamifikációja. Lásd a gamifikáció tapasztalatairól: Reinsone 2018: 288–290. Idősebb 

korosztálynál viszont ez kevésbé működhet. Az Ukrán Audio Projektnél a résztvevőket leginkább a 

kulturális közösségen belüli elismerés motiválta, az, hogy felkerült a munkájuk az internetre (Rockwell–

Kononenko–Sellmer–Chernyavska–Anvik 2013). 

http://circa.cs.ualberta.ca/index.php/CIRCA:Personas_and_Scenarios
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egységesíteni az adatelőkészítést, mert az mindig attól függ, hogy mi az adott kutatás 

célja, amit ráadásul sokszor nehéz előre látni a digitális bölcsészettudományok 

esetében.137 

A kiválasztott jelölőnyelvnek egyszerre kell tehát egységesnek, ugyanakkor mégis 

rugalmasan alakíthatónak és bővíthetőnek lennie. Ehhez, jelenleg úgy tűnik, az egyik 

legjobb választás a szövegeket XML (Extensible Markup Language – kiterjeszthető jelölő 

nyelv) jelölőnyelvben kódolni, mely platformfüggetlen és viszonylag ellenáll a technikai 

változásoknak.138 Maga a TEI (Text Encoding Initiative – szövegkódolási 

kezdeményezés), mely a digitális tudományos szövegkiadások számára fogalmaz meg 

szövegkódolási javaslatokat, is az XML jelölőnyelvet ajánlja, ugyanis az nem véges 

elemkészletet határoz meg, hanem csupán rögzíti azokat a szabályokat, amelyek 

segítségével elkészíthető egy jól formázott jelölőnyelv.139 

A megfelelően kiválasztott jelölőnyelv azonban csak az érem egyik oldala, a 

következő problematikus kérdés, hogy mit és hogyan jelöljünk.140 A folklorisztikában a 

korábban már említett finn és észt runo adatbázisok, a román szerelmi ráolvasás-adatbázis 

az elsők között használták az XML jelölőnyelvet,141 de az ETK Space és a nemrég elindult 

ír The Schools’ Collection projekt is ezt alkalmazza, ugyanakkor szövegkódolási 

eljárásaik a különböző célok miatt nem egységesek. Az ETKSpace egy 

hiedelemszövegének XML kódolásából kiderül, hogy a készítők valójában mit 

annotáltak. Láthatjuk a metaadatként szöveghez rendelt kulcsszavakat („Keywords”), a 

szövegben szereplő helyneveket („Places Mentioned”), Kristensen-féle tipológiai 

besorolását („ETK Index”), a szöveg azonosítóját („Story”) majd végül a szöveget 

(„Story Text”): 

 

                                                 
137 Jockers–Underwood 2016: 299–300; McGann 2016. 
138 Vö. legutóbb az XML fontosságáról a bölcsészettudományokban: Birnbaum 2015. 
139 Lásd https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/SG.html (utolsó megtekintés: 2019. 05.). A TEI-ről 

lásd részletesen legutóbb: Pierazzo 2016. A TEI-t használja számos digitális magyar irodalmi kritikai kiadás 

is. A TEI, XML és az elektronikus kiadás kérdéséhez lásd magyarul: Maróthy 2017. Vö. például a DigiPhil 

projektet: Palkó 2016; a magyar regény adatbázisa kapcsán: Labádi 2016; vagy a digitális Mikes-szótárt: 

Kiss 2012; Kiss (szerk.) 2013; Kiss 2016a; 2016b. 
140 McGann 2016. 
141 Saarinen 2001. 

https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/SG.html
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2.6 Az ETKSpace egy hiedelemszövegének XML jelölőnyelvben kódolt átirata 

 

Ehhez képest az észt runo-adatbázis egy szövegének esetében jelölték a gyűjtés helyét, 

a gyűjtőről és adatközlőről tudott információkat (pl. hány éves), valamint a tényleges 

szöveget tartalmazó részben a sortöréseket is. 

 

 

2.7 Eesti regilaulude andmebaas (The Database of Estonian Oral Poetry) egy runo szövegének XML 

jelölőnyelvben kódolt átirata 

 

A The Schools’ Collection felületén minden egyes átírt szöveg esetében akár három 

XML fájlt is letölthetünk. Egy vonatkozik az iskolára, egy az adott kézirati oldalra, egy 

pedig magára a szövegre. A három példa jól szemlélteti, hogy a textualizációs eljárások 

között azonos jelölőnyelvet választva is eltérő mélységű és részletességű szövegkiadások 

születnek. Még nagyobb lehet az eltérés, ha egy, a folklorisztikában is fontos műfajt más 

diszciplína képviselői tesznek közzé. Az inkább irodalom- és könyvtörténeti 

megközelítésű EBBA (English Broadside Ballad Archive) a TEI jelöléseket alkalmazta. 

A ponyvaballadák kódolása azonban itt tartalmazza a kora újkori nyomtatvány precíz 

leírását (szerző, publikálás dátuma, kiadó stb.), az egyes balladák poétikai jellemzőit 

(stanzák, sorok, refrének) sőt a kiadás tipográfiai sajátosságait (kurzív, kapitális stb.), 
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mely utóbbi elvileg az objektum megsemmisülése esetén is pontosan visszaadná a 

nyomtatványt, hiszen minden létező materiális tulajdonságát kódolták benne.142 

 

 

2.8 Az EBBA (English Broadside Ballad Archive) egy ponyvaballadájának TEI-XML jelölőnyelvben 

kódolt átirata 

 

 

2.9 Az EBBA (English Broadside Ballad Archive) egy ponyvaballadájának TEI-XML jelölőnyelvben 

kódolt átirata 

                                                 
142 http://ebba.english.ucsb.edu/page/tei-xml (utolsó megtekintés: 2019. 05. 16.). 

http://ebba.english.ucsb.edu/page/tei-xml
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Tudomásom szerint eddig mindössze két folklórszövegeket közreadó digitális projekt 

használta a TEI-t. Az egyik a szefárd zsidó orális kultúrát (főként balladahagyományt) 

bemutató digitális projekt. A „multimedia archive of ballads and other oral literature in 

Judeo-Spanish” Samuel Armistead (University of California, Davis) és Joseph Silverman 

(University of California, Santa Cruz) eredetileg középkorkutató filológusok USA-ban, 

Európában, Észak-Afrikában és Izraelben 1957 és 1993 között végzett terepmunkáinak 

kb. 200 kazettányi hanganyagát és az abból készített lejegyzéseket és átiratokat tette 

digitálisan elérhetővé.143 A digitalizáció során a kazetták anyagát lejegyezték, majd a 

szövegeket a TEI útmutatója szerint annotálták.144 A másik vállalkozás, az Edinburgh-i 

Egyetem The Calum Maclean projektje, amely Calum Maclean 13 000 oldalnyi skót-gael 

kéziratos gyűjteményének digitalizált kiadása. A gyűjtemény Maclean 1946 és 1951 

közötti terepmunkájának anyagát tartalmazza, melynek során a gyűjtő különbőző orális 

műfajokra, azon belül is főként a skót-gael népi prózára, népmesékre fókuszált. A 

digitalizáció során a TEI Lite verzióját használták a szövegkiadás készítői. Annotálták a 

műfajt, de a népmesetípust és motívumokat is, a helyneveket, címeket. Jelölték az 

idegenszavakat és a kézirat emendálásait is. Tartalmi kivonatot és jegyzeteket is 

készítettek a kéziratokhoz.145 

A digitális textológia tudományközi egységesítése nyilvánvalóan utópisztikus 

(rém)álom, az uniformizáció gyakorlatilag a szövegek és a különféle textualizáció mentén 

megvalósuló plurális olvasatokat semmisítené meg. A kiadásoknak elsődlegesen mindig 

az anyag természetéből kell kiindulniuk és bizonyos kérdésre választ adniuk – még ha 

ezek a kérdések a digitális világban megsokszorozódnak is. Ugyanakkor olyan 

véleménnyel is találkozhatunk, hogy abban az esetben, ha mindenki mást és mást annotál, 

a korpuszok elhatárolódnak egymástól. Martin Wynne, az oxfordi egyetem digitális 

bölcsészettudományi szakembere szerint a hosszas és aprólékos adatelőkészítéssel a 

tulajdonképpeni adat értelmezése helyett a későbbi interpretációs lehetőségekre 

fókuszálunk, ezt pedig csak úgy küszöbölhetjük ki, ha az automatikus annotációhoz 

                                                 
143 http://www.sephardifolklit.org/ (utolsó megtekintés: 2019. 05. 19.). 
144 A digitalizáció technikai hátteréhez bővebb információt lásd: 

http://www.sephardifolklit.org/FLSJ/Technology (utolsó megtekintés: 2019. 05. 19.); valamint 

Rosenstock–Bistué 2013: 327–328. 
145 Shaw–Wiseman 2013: 357–358. Sajnos az adatbázis csak jelszóval használható, melyet igénylésem 

ellenére a dolgozat lezárultáig nem kaptam meg, ezért a projekt kódolási eljárásairól nem rendelkezem 

bővebb információkkal (https://www.calum-maclean-project.celtscot.ed.ac.uk/home/ (utolsó megtekintés: 

2019. 05. 19.)). 

http://www.sephardifolklit.org/
http://www.sephardifolklit.org/FLSJ/Technology
https://www.calum-maclean-project.celtscot.ed.ac.uk/home/
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szükséges jobb és gyorsabb eszközök fejlesztésén dolgozunk inkább. Ebben az esetben a 

programok különböző digitális eljárások mentén saját maguk indexálják a korpuszokat.146 

Az ókori klasszikus görög papirológiával foglalkozó Desmond Schmidt hívja fel a 

figyelmet arra, hogy bár a felhasználók többsége az „átjárhatóság” miatt veselkedik neki 

a bonyolult és hosszadalmas TEI kódolásnak, valójában a TEI megalkotói maguk is jól 

tudják, hogy arra nem alkalmas, hiszen a kódolás már az interpretáció része, ezért nem 

lehet egységes.147 

A fenti bizonytalanságok ellenére fontos, hogy a folklorisztika is kialakítsa 

tudományának megfelelő, rugalmasan alakítható annotációs szempontjait, mert ha nem 

teszi ezt meg, akkor a digitalizáció során elveszhetnek a számára igazán fontos 

tulajdonságok. Ugyan további kutatást igényelne annak elemzése, hogy miért nem 

használják a TEI-t a szélesebb körben a folklorisztikai projektek, de talán előzetesen 

megfogalmazható az, hogy annak ellenére, hogy a TEI mindenféle tudományos szöveg 

digitális kiadására próbál megoldásokat kínálni,148 elsődlegesen azért mégis 

irodalomtudományi-nyelvészeti indíttatású, mely kevésbé felel meg a folklorisztikai 

kívánalmaknak. Egy folklorisztikai kiadás esetében a bekezdések, paragrafusok jelölése 

nem feltétlenül mérvadó (hacsak nem tudománytörténeti vagy textológiai kutatást 

kívánunk készíteni), annak jelölése viszont, hogy az adott folklórszöveg címe vagy műfaji 

meghatározása émikus vagy étikus; az adott lejegyzés emlékezetből, gyorsírással vagy 

hangrögzítésből történt; a gyűjtés szabad interjú, kérdőív vagy résztvevő megfigyelés 

eredménye, már annál indokoltabb lenne, még akkor is, ha sok esetben ezek az 

információk nem hozzáférhetők.149 A digitális szövegkiadások világában a korábbi 

                                                 
146 Wynne 2012; a különböző állásfoglalásokról a kérdést illetően továbbá lásd: Pierazzo 2016: 316–318. 
147 Schmidt 2014. „The reason behind this difficulty is the nature of being human: everyone sees different 

features when they look at the same text in a manuscript. And everyone understands the meaning of the 

tags to which they must map those features differently. It is easy to make texts syntactically correct, even 

conform gramatically to a given markup scheme, but one also must ask, are they internally consistent, and 

can they kept in that state in the face of continued editing?” A fenti dilemmára Desmond Schmidt többek 

között Patrick Durusau 2006-ban végzett kutatásának szemléletes példáját idézi. Durusau megszámolta, 

hogy a TEI útmutatása szerint egy nyomtatott könyvből származó egyszerű mondatot legalább négymillió 

módon lehet kódolni (Schmidt 2014: 14–15). 
148 Vö. a legutóbbi útmutató P5 2.8.0. verzióját: „The TEI Guidelines for Electronic Text Encoding and 

Interchange define and document a markup language for representing the structural, renditional, and 

conceptual features of texts. They focus (though not exclusively) on the encoding of documents in the 

humanities and social sciences, and in particular on the representation of primary source materials for 

research and analysis” (https://tei-c.org/guidelines/ (utolsó megtekintés: 2019. 05. 19.)). 
149 A nyelvészeti antropológusok és etnográfusok által indított VOVA (VOcal and Verbal Arts) digitális 

adatbázisokban TEI kódolással rögzítették az adatokat, megkülönböztetve az eredetileg használt emikus és 

a kutatói étikus műfajmegnevezéseket. A TEI tagek használatát nem tették közzé, így nem tudható, hogy a 

TEI javaslataiból milyen elemeket alkalmaztak. A projekthez vö. Mason 2010. A VOVA honlapja 2016 óta 

nem frissült, az adatbázisok nyilvánosan nem elérhetők. Lásd: https://vovarts.org/ (utolsó megtekintés: 

2019. 05. 19.). 

https://tei-c.org/guidelines/
https://vovarts.org/
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főszöveg előállítását felváltotta a szövegforrás textualizációja.150 A földrajz-történeti 

módszer(ek) katalógusrendszerei, a folklórarchívumok cédulái ennek még megfelelnek, 

azonban a későbbi, oral history jellegű folklóranyag, a terepjegyzetek és egyéb járulékos 

feljegyzések már nem objektivizálhatók és szegmentálhatók ilyen egyszerűen, a 

deskriptív, a fizikai objektumokat leíró metaadat-sablonok nem kedveznek a szellemi 

kulturális örökség és az oralitás digitális archiválásának. 

Az annotáció körül sok a vita, azonban az egyértelmű, hogy a különböző adatbázisok 

és korpuszok között a valódi átjárás akkor valósul(hat) meg, ha az adatbázis készítői és 

tervezői a szövegeknek ugyanazokat a tulajdonságait annotálják, és ezeket lehetőleg 

ugyanolyan rendszerben, vagy legalábbis egymással kompatibilis rendszerekben rögzítik. 

A nemzetközi sztenderdek kifejlesztése a folklorisztikában tehát még várat magára, habár 

ennek szükségességére az utóbbi időben többen is felhívták a figyelmet.151 Az 

összehangolhatóság és átjárhatóság az adatbázisok között kulcsfontosságú, melyre az első 

folklorisztikai vállalkozás az ISEBEL: Intelligent Search Engine for Belief Legends. Az 

ISEBEL egy keresőmotor, amely segítségével elsőként a korábban bemutatott holland 

(Nederlandse VolksverhalenBank), dán (ETKSpace) és az észak-német (mecklenburgi 

WossiDiA) folklóradatbázisok szövegei között egyszerre lehet keresni.152 Az oldal ugyan 

még csak kísérleti fázisban van, de már most, a három intézmény összesen több mint 66 

000 adatában kereshetünk. Bár a három adatbázis különböző céllal és struktúrában 

                                                 
150 Debreczeni Attila szerint a szövegforrás fizikai léttel bíró, kéziratos vagy nyomtatott dokumentum. A 

főszöveg-szövegforrás váltásról lásd bővebben (Debreczeni 2014: 32). 
151 Emellett a SIEF Working Group on Archive munkacsoportjának 2015-ös zágrábi munkaülésén felmerült 

a folklorisztikai adatbázisok metaadatainak rögzítését egységesítő vezérfonal terve is. Pl.: Meder 2014a: 

124; Katajamäki–Lukin 2013: 13. A SIEF Working Group on Archives célkitűzéseit lásd: 

http://www.siefhome.org/wg/arch/ (utolsó megtekintés: 2019. 05. 16.). 
152 Az integrálhatóság szempontjából a folklórarchívumok esetében lényeges az is, hogyan tudnak más 

nemzeti/nemzetközi intézmények digitális archiválási standardjához csatlakozni és ennek milyen 

következményei, előnyei és hátrányai vannak. A jól átgondolt közös projektek nagymértékben segíthetik 

és egyszerűsíthetik a digitalizációt. Az észt folklórarchívum fontos kéziratainak szkennelése (például az 

alapító Jakob Hurt gyűjteménye), az azt fenntartó Észt Irodalmi Múzeum egységes digitalizálásában 

történik. A korábban bemutatott észt runo-adatbázisban tehát nem szükséges közölniük a kéziratos 

verziókat kép formátumban, hiszen a másik adatbázisban nagyon hamar meg lehet jeleníteni azokat, s 

nyilvánvalóan csak idő kérdése, hogy mikor sikerül ezt egyenesen beépített linkekkel elérni, külön manuális 

keresés nélkül. Jó példa továbbá az intézmények és projektek közötti együttműködésre az izlandi 

hiedelemszöveg-adatbázis is. Ugyan a teljes szövegeket a Sagragrunnurban nem tudjuk elolvasni, viszont 

azoknál az eseteknél, ahol az adott kötetet már a National and University Library of Iceland digitalizálta, 

beépített linkkel azonnal a kötet hivatkozott oldalára navigálhatunk, s így a szöveget egészében 

elolvashatjuk. (www.Bækur.is (utolsó megtekintés: 2017. 06. 21.)). 

http://www.siefhome.org/wg/arch/
http://www.bækur.is/
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készült, a közös repozitóriumban való elhelyezés megvalósíható volt a helynevek (GPS 

koordináták), a dátum és egy összehangolt kulcsszólista alapján.153 

 

2. 4. 3. Módszertani és elméleti kérdések. Megbízhatóság, hitelesség. 

A jelölőnyelv és a jelölések kiválasztása azért ennyire kritikus és vitatott pontja a 

digitálizálási folyamatnak, mert nem pusztán technikai kérdés. A digitális 

szövegelőállítás, azaz a kódolás (encoding) maga a tudományos tevékenység egyik első 

lépése. Gyakorlatilag a fontos, a kiadást lényegesen meghatározó dolgok itt dőlnek el, 

hiszen ez határozza meg, hogy később mire lesz használható a digitális adat, utólagosan 

pedig nehéz korrigálni.154 A digitális szövegkiadás vagy az adatbázis létrehozóinak tehát 

a megtervezés fázisában már tisztában kell lenniük azzal, hogy mire akarják alkalmazni 

az adatbázist, ugyanakkor a digitális adatbázisok az állandó bővíthetőség és 

kiegészíthetőség jegyében is készülnek. A folytonos megújíthatóság és instabilitás a 

korábbi tudományos gyakorlatokhoz képest bizonytalanságot szül. A könyv alapú 

szövegkritikai kiadások sem voltak soha tökéletesek, azonban létrejöttük pillanatában 

elméleti, módszertani és gyakorlati szempontból is lezárt alkotások voltak, s így kerültek 

be a tudományos kutatások világába. A digitális szövegadatbázisok természetükből 

fakadóan mindezt soha nem fogják elérni.155 Ugyannakor az új médiakutatás egyik vezető 

teoretikusa, N. Katherine Hayles szerint mindez (és a digitális technológia egyéb 

jelenségei és következményei) a hagyományos bölcsészettudományoktól nem idegen, 

ezért sem szabadna a bölcsészettudományokat mereven kettéválasztani hagyományosra 

és digitálisra. Hayles amellett érvel, hogy az összehasonlító médiakutatás (Comparative 

Media Studies) mint megközelítési mód régóta a bölcsészettudományok része, mely 

többek között magába foglalja a „kéziratos és nyomtatott kultúrák, az orális és írott 

kultúrák, a papirusz és a pergamen, a hordozható és nem hordozható, a magasnyomású 

és az offset nyomtatási technikának összehasonlítását.”156
 

Ahogy korábban már említettük, a folklorisztikai kutatások egyik központi kérdése a 

textualizáció, mely szorosan összefügg az autenticitás dilemmájával, és azzal is, hogy a 

                                                 
153 Az dán és az észak-német gyűjtemény összehangolásának kérdéséhez lásd: Schmitt–Tangherlini 2018. 

Az ISEBEL-t lásd: http://www.isebel.eu/site/ (utolsó megtekintés: 2019. 01. 22.). Az észt 

folklórarchívumhoz tartozó adatbázisok közös repotizóriuma is elkészült már (Järv 2016). 
154 McGann 2016; Pierazzo 2016; Debreczeni 2014: 28. 
155 McGann 2014: 26. A digitális és nyomtatott kiadások összehasonlításához lásd bővebben: Weel 2017; 

Sondheim–Rockwell–Ruecker–Ilovan–Frizzera–Windsor 2016. 
156 Hayles 2012: 7. [Saját fordítás: I. E.]. 

http://www.isebel.eu/site/
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médiumváltás problémáját nem lehet valójában tökéletesen „megoldani”. A kérdés tehát 

ebben az esetben is az (és nem csak a folklorisztikában), hogy mi az autentikus, mi a 

hiteles, egy szövegátírás mihez és hogyan igyekszik hű lenni? Ahogy korábban láttuk, az 

írásbeliségben rögzített oralitás, de akár a nyomtatásban megjelentetett kézirat minden 

korszakban és kultúrában különböző hűséget tükröz. Egy kézirat digitálisan kódolt 

változata nem jobb vagy tökéletesebb, „autentikusabb” változata a nyomtatott kiadásnak, 

és semmiképpen nem identikus azzal (a legprecezíbb TEI kódolással sem, sőt a digitális 

facsimilével sem), csupán egy másik médiumbeli reprezentációja. Persze e fenti 

állításokból nem következik az, hogy a tudományos kiadásoknak ne kellene törekedniük 

a minél pontosabb (diszciplínájuk és az aktuálisan legjobbnak vélt technika szerinti) 

szövegátírásra, s legfőképp ezen átírások explicit dokumentációjára. Éppen ezért 

meglepő, hogy a folklóradatbázisok többsége nem láttatja korpuszát megfelelően, nem 

derülnek ki a szövegválogatás pontos szempontjai (nem derül ki, hogy mi az, ami például 

nincs benne az adatbázisban), sok esetben az sem derül ki, hogy a monitoron látott szöveg 

pontosan honnan származik, vagy egyáltalán nem ismerteti azokat a textualizációs 

eljárásokat, melyeken szövegeik átestek, azaz nem fedik fel a szövegek „történetét”. Nem 

közli a szövegátírási elveket a Danish Folklore Nexus, vagy a portugál legenda-adatbázis, 

és a példákat lehetne még sorolni.157 Ennek persze pozitív ellenpéldái is ismertek, az ír 

The Schools’ Collection projektben a kéziratokat oldalanként látjuk beszkennelve és az 

önkéntesek is oldalanként írhatják át azokat, valamint minden egyes oldal alján 

megtaláljuk azt is, hogy hogyan kell az adott oldalra pontosan hivatkozni. Az önkéntes 

átírók számára átírási segédletet és bemutató videót is készítettek.158 

 

                                                 
157 A Danish Folklore Nexus és az ETKSpace semmiféle bevezetést, tájékoztatást nem ad arról, hogy 

tulajdonképpen milyen forrásokat dolgoz fel, a korpusz mekkora részét és hogyan tették elérhetővé az 

alkotók. Az oldalra fellépő felhasználók Tangherlini nyomtatásban megjelent könyvéből tudják a honlapon 

is használt rövidítéseket feloldani és némiképp értelmezni (Tangherlini 2013b: xviii–xx). 
158 https://www.duchas.ie/en/info/meitheal (utolsó megtekintés: 2017. 08. 16.). Egyre gyakoribb a digitális 

kéziratról készült képek közzététele (lásd ír, lett, norvég, stb. példák), amely a fenti problémát enyhíti. 

https://www.duchas.ie/en/info/meitheal
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2.10 A The Schools’ Collection, egy kézirati oldal megjelenítési felülete 

 

Az adatbázisok és digitális szövegkiadások textualizációs kérdéséhez tartozik az is, 

hogy elérhetővé teszik-e azokat „nyers”, digitálisan kódolt formájukban, vagy sem.159 

Néhány folklóradatbázisban, pl. a román szerelmi ráolvasások-, a finn és észt runo-, a 

szefárd zsidó ballada-, az ETKSpace-, az ír The School’ Collection adatbázisokban 

hozzáférhetővé teszik az általuk használt kódolt szöveg XML-fájl letöltését (valójában az 

előző fejezetben bemutatott különböző kódolási gyakorlat is csak ezáltal volt felfejthető), 

ugyanakkor mások, a holland meseadatbázis, a pánhispán ballada-, a portugál legenda-

adatbázis vagy a litván folklórarchívum adatbázisai nem. Pedig ez a későbbi 

felhasználhatóság szempontjából rendkívül fontos lenne. A digitális bölcsészettudomány 

képviselői szerint a „nyers” adatok közzététele és az adatbázisok önreflexív 

dokumentációja elengedhetetlen lesz a jövőben, a digitális szöveg folyton változó jellege 

miatt pedig az elemzéseket is időről időre le kell futtatni, azokat nem statikusan, egy 

végleges állapotot tükröző eredményként publikálni.160 

A tudományos digitális adatbázisok tartalmának előállítása nehéz, komplex feladat, 

mely új kihívások elé állítja a bölcsészeket. Ugyanakkor párhuzamosan az akkurátus és 

                                                 
159 A „nyers” adat mint oximoron: vö. Gitelman (ed.) 2013. Összevetésképpen: A digitális-Mikes szótár és 

a DigiPhil projekt sem teszi lehetővé egyelőre a TEI-XML-ben kódolt fájlok letöltését. 
160 Rieder–Röhle 2012: 81. 
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lelkiismeretes tudományos digitális textológiai munka mellett a világban tömeges, főként 

kereskedelmi (pl. GoogleBooks) és könyvtártudományi indíttatású digitalizáció folyik, 

melyről szintén fontos szólni néhány szót, a világhálón elérhető digitális tartalmak nagy 

részét ugyanis pontosan e törekvéseknek köszönhetjük. A virtuális térben keringő big 

data tűnékeny, filológiai értelemben megbízhatalan és állandóan változó korpusza 

valójában szemben áll a korábbi bölcsészettudományi gyakorlattal, ahol a kutatás első 

lépése a lehető legpontosabb és leghitelesebb szöveg előállítása volt. Kell-e foglalkozni 

ezekkel a szövegekkel, és ha igen, mire lehet őket használni? A vélemények megoszlanak 

ezzel kapcsolatosan is. Jerome McGann a kereskedelmi digitalizálás hátrányaira és a 

terület monopolizálásának (GoogleBooks) veszélyére hívja fel a figyelmet, kiemelve a 

megbízható digitális adat előállításának fontosságát.161 Jockers és Underwood szerint 

azonban a digitális paradigmában sok esetben csak az „elég jó” (good enough) szöveg 

szintjére lehet és kell törekedni, viszont bizonyos új típusú kutatások eleve nem igénylik 

a rettentő precíz szövegkiadást, tehát a „piszkos”, „zajos” szöveggel is lehet dolgozni.162 

Leonard és Tangherlini a GoogleBooks-on megtalálható 19. századi dán regények 

korpuszán végzett elemzéséhez például teljesen elegendő volt ez a fajta szövegminőség 

is. Az ETK szövegein egy szubkorpusz témamodelláló algoritmussal meghatározták a 

fontosabb témákat, majd ezeket használva próbálták azt leszűrni algoritmusokkal, hogy a 

GoogleBooks-os korpusz mely 19. századi regényei szólnak a „vidékiességről”, a 

„rurális” életről. Ezzel lehetőségük nyílt megalkotni egy, a további kutatás számára 

relevánsan előválogatott alkorpuszt.163 

 

2. 5. Digitális módszerek és eszközök 

 

A digitalizáció okozta anyagbőségben új módszerekre van szükség ahhoz, hogy az 

adatokat elemezni tudjuk, a közöttük lévő kapcsolatokat és dinamikát meglássuk. A 

digitális bölcsészettudományok sokféle módszert és eszközt használnak, köztük számos 

olyat is, mely csupán egy korábbi gyakorlat számítógépes változata.164 

                                                 
161 McGann 2014: 20–40. 
162 Jockers–Underwood 2016: 299–301; Rockwell–Sinclair 2016: 125. Ugyanakkor Rockwell és Sinclair 

később maguk is felhívják a figyelmet arra, hogy minél „piszkosabb” egy adat, annál több hibalehetőséget 

rejt magában egy elemzés. Rockwell–Sinclair 2016: 131. 
163 Tangherlini–Leonard 2013. 
164 A digitális bölcsészettudományi módszerekről és azok fejlesztéséről lásd összefoglalóan legutóbb: 

Hughes–Constantopoulos–Dalla 2016. Legutóbb Geoffrey Rockwell és Stéfan Sinclair mutatta be a 
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Bernhard Rieder és Theo Röhle a digitális módszerekről írt kritikus összefoglalója 

szerint kizárólagosan a számítógéphez mint új médiumhoz köthető módszerek közé 

tulajdonképpen csupán a stimuláció, az adatfelfedezés/felderítés és az automatikus 

vizualizáció (stimulation, data exploration, automated visualization) tartozik.165 E 

módszerek közül a digitális bölcsészettudományban, így a számítógépes folklorisztikai 

kutatásokban is leginkább a különféle szövegbányászati, hálózatelméleti és vizualizációs 

módszerek és eszközök hoztak eddig sok újdonságot, így a következőkben ezeket 

mutatom be néhány példával. A vizualizációs eszközök kapcsán ugyancsak itt tárgyalom 

a megváltozott kutatási környezet, a digitális interfész kérdését is. 

 

2. 5. 1. Számítógépes szövegelemzés és szövegbányászat 

A számítógéppel végzett szövegelemzéseknek hosszú története van a 

bölcsészettudományokon belül. A digitális bölcsészet maga is a diszciplína atyjaként arra 

a Thomas Busara hivatkozik, aki az 1940-es évektől Aquinói Szent Tamás szövegeihez 

nyomtatott konkordancia elkészítésén, az Index Thomisticuson dolgozott, „hiszen a 

konkordanciák készítése volt az első olyan eszköz a humán tudományokban, amely az 

információs technológiából előnyt kovácsolt.”166 Ha a számítógépes folklórszöveg-

elemzések történetére röviden visszatekintünk, láthatjuk, hogy Busaval gyakorlatilag 

teljesen egyidőben a Kaliforniai Egyetem folklorista-népzenekutatója, Bertrand Harris 

Bronson a Child-balladák tipologizálásához szintén egy kezdetleges, IBM 5081 típusú 

lyukkártyás rendszert használt.167 A számítógépes folklorisztikai kutatások e korai 

előzmények után igazán az 1960-as években lendültek be. A magyar származású Thomas 

A. Sebeok például a cseremisz folklór különböző műfajait, főleg népdalok poétikai és 

nyelvi elemeit vizsgálta,168 az amerikai antropológus Benjamin N. Colby munkatársaival 

kvakiutl, egyiptomi arab, inuit, hindu és kínai meseszövegeket hasonlított össze 

számítógép segítségével.169 Maria-Louise Tenéze irányításával ugyancsak az 1960-as 

években francia folkloristák a francia állatmesék katalógusát és népmeseszövegek 

                                                 
számítógépes szövegelemzések történetét (Rockwell–Sinclair 2016); Johanna Drucker pedig az 

adatvizualizálációról írt kultúrtörténeti és elméleti összefoglalást (Drucker 2014). Jenna Jorgensen doktori 

disszertációjában röviden összefoglalta a számítástechnika előtti statisztikai kutatások szerepét a 

folklorisztikában (Jorgensen 2013). 
165 Rieder–Röhle 2012: 69–70. 
166 Rockwell–Sinclar 2016: 49; vö. továbbá magyarul: Labádi 2016: 14. 
167 Bronson 1949; Voigt 1971: 540. 
168 Sebeok 1965. 
169 Colby–Collier–Postal 1963; Colby 1966. 
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számítógépes katalogizálásának gyakorlatát dolgozták ki,170 a kanadai antropológus 

Pierre Maranda a mítoszok szerveződésének folyamatát modellálta a számítógép 

segítségével,171 az 1970-es években pedig John Miles Foley a Beowulf metrikai kérdéseit 

vizsgálta számítógépes programokkal.172 E sort bőven lehetne folytatatni, s bár úgy tűnik, 

mintha az 1980-as, 1990-es években visszább szorult volna az érdeklődés – legalábbis a 

folklorisztika részéről –, valójában folyamatosnak tekinthetőek a számítógépes 

folklorisztikai kutatások.173 

A folklórszövegek számítógépes elemzésével – főként a kezdeti próbálkozásokkal – 

természetesen nem mindenki értett egyet. Colby és munkatársai összehasonlító 

meseelemzéseit például Alan Dundes kritizálta 1964-ben. Dundes arra hívta fel a 

figyelmet, hogy a számítógépes elemzéssel nem a mesék jelentését, hanem a nyelvi 

egységek jelentéseit elemezik, mely alapvetően problematikus, mert nem eredeti 

szövegekkel dolgoztak, hanem angol fordításokkal.174 Az 1960-as évekbeli kritikák 

részben visszacsengenek a mai napig, ugyanis Labádi Gergely alábbi gondolatait, melyet 

az irodalomtudományra vonatkozóan fogalmazott meg, tágabban vonatkoztathajuk a 

humán- és társadalomtudományokra, s így a folklorisztikára és antropológiára is: 

[…] a számítógép használatát az irodalomtudományban – mint általában a gépek 

használatát a nyugati kultúrában a 19. század eleje óta – máig sajátos kettősség uralja: 

egyrészt úgy tűnik, számos olyan kérdés megoldható használatukkal, amelyet addig az 

emberi tényező korlátozott. Egy gép, illetve program sosem fárad el, nem fogja megunni 

a munkát, nem ugrik a szeme sort, egy vizsgálat során mindig következetesen érvényesíti 

a megadott paramétereket. Másrészt a számítógépek használatát meglehetősen 

ambivalensen értékeli az irodalomtudomány: vagy ünnepli – hiányosságait a technika 

fejletlenségének tudva be –, vagy lebecsüli.175 

 

A fő céltáblája tehát a kritikusnak a „géppel”, „programmal” szemben, hogy nem érti 

a jelentést, miközben a bölcsészettudományi megközelítés központi fogalma a jelentés, 

„hiszen tevékenységének éppen a jelentés kialakulásának feltérképezése” áll.176 Almási 

Zsolt szerint a másik általános kritika, hogy kvantitatív és statisztikai kutatások 

                                                 
170 Voigt 1971: 542. 
171 Maranda 1967. 
172 Foley 1978. 
173 Vö. például: Voigt–Preminger–Ládi–Darányi 1999. A számítógépes folklorisztikai, antropológiai 

kutatások első fénykorát azonban mindenképpen a strukturalista irányzatokkal összhangban az 1960-as és 

1970-es évekre tehetjük. Lásd például a főként észak-amerikai kutatásokat bemutató The Use of Computer 

in Anthropology című kötetet Dell Hymes előszavával (Hymes (ed.) 1965); vagy Voigt Vilmos 

összefoglalásait a kérdést illetően: Voigt 1971; 1976; 1981. 
174 Dundes 1965a: 185–187. Vö. továbbá: Jorgensen 2013: 59. 
175 Labádi 2016: 14. 
176 Almási 2018: 2. 
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„visszaidézik” a bölcsészettudományok pozitivista megközelítéseit.177 A kérdést 

azonban, hogy hol helyezhetők el a számítógépes szövegelemzések a hermeneutikai 

„játéktérben”, érdemes újragondolni. Geoffrey Rockwell és Stéfan Sinclair szerint az 

alapvető félreértés elsődlegesen abból adódik, hogy a bölcsészek többsége azt gondolja, 

hogy a számítógép pusztán számológép. Az ugyan igaz, hogy a számítógépes 

bölcsészettudományi eljárások nagy része kvantitatív jellegű, azonban a számítógépes 

szövegelemzés lényegét tekintve nem kvantitatív elárás.178 A számítógépes 

szövegelemzés alapja valójában az, hogy a közös, bináris nyelvre kódolt adatok logikai 

úton manipulálhatók. Az algoritmusok és programok természetesen nem olvasnak soha 

jelentést a karaktersorozatokból, pusztán teljesítik azokat. Ugyanakkor maga az 

algoritmikus gondolkodás, a számítógépes elemzések lényege nem a kvantifikáció, 

hanem a kódolás, a formalizáció. A programok segítenek formalizálni, modellálni 

állításainkat, majd pedig tesztelni azokat.179 A szövegkódolási eljárások éppen ezért olyan 

fontosak, hiszen a formalizáció első lépése a kódolás. A formalizálás és modellálás 

természetesen és szükségszerűen mindig elbukik és mindig torz. Voigt Vilmos az 1960-

as évekbeli számítógépes népzenekutatásokat összegezve állapította meg, hogy amikor a 

népzenekutatók arra törekedtek, hogy olyan programot készítsenek, amely segítségével 

bármely európai nép zenéje rendszerezhető lesz majd, a modellálás folyamatos negatív 

eredményei által leginkább csak az addigi kutatás módszertani és gyakorlati hibáit és 

következetlenségeit sikerült feltárniuk. Mégis, Voigt Vilmos szerint e negatív 

eredmények, a programokkal végzett elemzések sikertelensége mutatta meg azt, hogy 

„végtére is milyen az európai népzene formavilága.”180 

A számítógépes elemzések alapvető eszköztárához tartoznak a szövegbányászat (text 

mining) és a számítógépes szövegelemzés különböző módszerei. Amennyiben programok 

által dekódolható szöveget állítunk elő (machine/computer-readable text), számtalan 

lehetőség áll az elemzők rendelkezésére az egyszerű szógyakoriság-statisztikáktól kezdve 

a kulcsszavazáson át a bonyolultabb témamodellálásig és látens szemantikai 

                                                 
177 A bölcsészek régóta idegenkednek a statisztikától, Bronson az alábbiak szerint fogalmazott az 1940-es 

évek végén: „Scholars in the fields of the Humanities are habitually (and properly) afraid of statistical 

machinery” (Bronson 1949: 81). Továbbá lásd Voigt Vilmos összefoglalását a folklorisztikai statisztikai 

kutatásokról: Voigt 2007. 
178 A kvantitatív és kvalitatív közötti határ újra gondolásához kora újkori anyagokkal kapcsolatban lásd: 

Wittek 2016. 
179 Rockwell–Sinclair 2016: 27–44. A népi próza formalizációja által felvetett kérdésekhez lásd: Darányi 

1996: 47–49. 
180 Voigt 1971: 541. 
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indexelésig.181 A digitális adatbőség miatt a legtöbb esetben a legegyszerűbb statisztikai 

vizsgálatok és elemzések is képesek új megvilágításba helyezni szövegeket, korpuszokat. 

Ennél azonban sokkal többre képesek a szövegbányászati módszerek, melyre jó példa a 

folklorisztika tekintetében a Meertens Institute keretén belül elkészített MOMFER = 

Meertens Online Motif FindER, azaz a Thompson-féle Motif-Index of Folk Literature 

digitalizált verziója. A motívumindexnek ugyan már korábban is létezett több online 

változata is, viszont a MOMFER használta ki először a digitális módszerek nyújtotta 

többletlehetőséget. A többféle keresési opción és a gyorsaságán kívül (nemcsak szavakra, 

hanem szókapcsolatokra is rá lehet keresni például) a MOMFER újdonságát az adja, hogy 

a mutatót kibővítették egy szemantikus keresési alternatívával. A Thompson-féle index 

lemmatizált motívumaihoz hozzárendeltek egy angol szemantikus szótárt, a WordNet-et, 

amely a szavak közötti többféle szintaktikai viszonyt is jelzi, szinonima-készlettel. A 

bővítés így lehetőséget ad általánosabb kategóriák feltárására és az egyes motívumok 

közötti összefüggések meglátására. A fejlesztők saját példái szerint, ha a színes állatok 

után keres bárki, akkor a zöld lovat is megtalálja, pedig se a zöldet, se a lovat nem adta 

meg keresési kulcsszóként, vagy a mérgezett gyümölcsökre rákeresve listázza a 

keresőmotor a mérgezett almát is. Ismerve a motívumindex jelenlegi tudományos 

értékelését, a folklorisztika részéről maguk a készítők is megkérdőjelezik a MOMFER 

valódi hasznosságát, ugyanakkor egyszerű és gyorsan létrehozható mintapéldányát 

nyújtja egy korábbi folklorisztikai mű innovatív, digitális feldolgozásának.182 

 

                                                 
181 Jockers–Underwood 2016. 
182Karsdorp–van der Meulen–Meder–van den Bosch 2015. Részletesebben lásd Folgert Karsdorp 2016-ban 

megvédett doktori disszertációjának 2.2. fejezetét: Karsdorp 2016: 15–31; http://www.momfer.ml/. (utolsó 

megtekintés: 2017. 04. 10.). 

http://www.momfer.ml/
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2.11 A Meertens Online Motif FindER keresőfelülete a „witch” kulcsszóra lefuttatott találatokkal 

 

A szövegbányászati módszerek igazán nagy előrelépést jelenthetnek a 

folklórarchívumok és korpuszok soha véget nem érőnek tűnő katalogizálásában és 

rendszerezésében is. Ezt már az 1960-as, 1970-es években, a számítógépes 

bölcsészettudományok kezdetén többen megjósolták.183 A manuális annotálás ugyanis 

rengeteg hibalehetőséget rejt magában, amelyek a különféle vezérelt (supervised) és nem 

vezérelt (unsupervised) automatizált technikákkal kiküszöbölhetők, ráadásul az anyagok 

mennyisége miatt is szükség van a tartalmak programok által végzett indexálására.184 A 

lett folklórarchívum kampányában, ahogy fentebb említettem, engedélyezik a kulcsszó 

hozzáadását a begépelt anyaghoz, ami ugyan egy érdekes „folksonomy” kísérlet – 

tulajdonképpen arra, hogy a közreműködő laikus önkénteseknek mi jut eszébe egy-egy 

20. század elején gyűjtött folklórszövegről –; de az igencsak megkérdőjelezhető, hogy a 

lett folklórarchívum ezáltal valóban rendezettebb lesz-e. Az egyéni kulcsszavazás 

szubjektivitása archívumi munkatársak esetében is aggodalomra adhat okot,185 viszont a 

kulcsszógenerálás újfajta lehetőségei igen gyümölcsöző eredményekhez is vezethetnek. 

Amennyiben a tartalom teljes egészében olvasható számítógépek által (az ír esetben 

olvasható), akkor a programok automatikusan társítani tudják a szövegeket a különféle 

kategóriákhoz. 

                                                 
183 Például Alan Dundes: „no doubts some enterprising folklorist will one day use an electronic computer 

to help him separate groups of tales from an inwieldly corpus of texts” (Dundes 1965b: 415). Vö. továbbá 

Rosenberg–Smith 1974. 
184 Muiser–Theune–Meder 2012; Broadwell–Mimno–Tangherlini 2014. 
185 Granasztói 2008. 
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A szövegbányászat bonyolultabb eljárásainak segítségével további újszerű 

eredményeket lehet elérni. A korábban említett, a 19. századi dán regények 

GoogleBooks-os korpuszán végzett elemzés Tangherlini és Leonard szerint azért nagyon 

előremutató, mert az ETKSpace szövegeinek témamodellásakor nem az volt a program 

feladata, hogy azonos vagy hasonló szövegeket találjon, „hanem együttes 

szóelőforduláson alapuló szemantikus hasonlóságokat keressen a teljes korpuszon belül. 

A témamodelállás tehát alkalmas arra, hogy felfedezzünk témákat, amelyek egy azonos 

szemantikus »érzést« keltenek.”186 A szövegbányászati módszerek kiegészítve a 

különféle gráfelméleti és hálózatelméleti módszerekkel jól alkalmazhatók ott, ahol a 

kulcsszavas módszerrel nem lennének megtalálhatók az azonos szövegek. Kristensen 

saját maga idioszinkretikus tipológiájában a fejnélküli lovasról szóló kísértettörténeteket 

az „anonim földesurak” (unnamed manor lords) kategóriába sorolta, Tangherlini és 

munkatársainak számítógépes elemzésével azonban sikerült a szöveget a 

kísértettörténetekhez sorolni, holott az nem tartalmazta a kísértet szót és annak 

szinonimáit sem.187 Egy másik elemzésükben a Danske Sagen szövegein a látens 

témafelderítés metódusát alkalmazták (LDA: Latent Dirichlet Allocation), melynek 

segítségével olyan témák emelkedtek ki a korpuszból, melyek előtte a Kristensen vagy 

Tangherlini-féle klasszifikációban egyáltalán nem szerepeltek. A további kutatás feladata 

azt megnézni, hogy ezek a szövegek vajon miért és hogyan tartoznak össze.188 

 

2. 5. 2. Vizualizációs eszközök és a médium materialitása 

A számítógépes szövegelemzésekkel és szövegbányászattal szorosan összefügg az 

eredmények vizualizációjának kérdése. A vizualizációra azért van szükség, mert nélküle 

nem tudnánk értelmezni, befogadni a szinte végtelen hosszúságú számadatokat, 

szólistákat, melyeket a számítógépes elemzésekkel generálunk. A vizualizációs eljárások 

éppen ezért egyre inkább a digitális kutatási folyamatok szerves részeit képezik, többen 

pedig a digitális paradigmához köthető vizuális fordulatról értekeznek.189 A vizualizáció 

kérdéséhez az adatok modelállásától kezdve az interfész kialakításán át az adatok 

prezentálásig és elemzéséig sok minden tartozik.190 A következőkben egyrészt a digitális 

                                                 
186 Tangherli–Leonard 2013: 741. [Saját fordítás: I.E.] 
187 Abello–Broadwell–Tangherlini 2012. 
188 Tangherlini 2013a: 17–19. 
189 A vizualizációs eszközökről és eljárásokról összefoglalóan lásd: Sinclair–Rockwell 2016. 
190 Hughes–Constantopoulos–Dalla 2016: 160. 
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folklóradatbázisok interfész kialakításait, másrészt a vizualizáció elemzésben betöltött 

szerepét mutatom be néhány példán keresztül. 

Miért fontos az interfész vizsgálata? Milyen befolyással van a kutatásra a médium, 

amin keresztül végrehajtjuk azt? Johanna Drucker megfogalmazása szerint azért 

lényeges, mert „a megformálás által teremtődnek meg a megértés lehetőségei.”191 Az 

interfész nemcsak azért kívánja meg a tüzetesebb, analitikus vizsgálatot, mert ezen 

keresztül használjuk a digitális anyagot, hanem mert a kialakítás, az új kultúrtechnológia 

sajátos gondolkodási formát és logikát hív elő, amely új típusú kutatásokat és olvasási 

módozatokat implikál.192 A szövegfolklór-adatbázisok (ahogy már maga a folklorisztika 

is) hibrid természetűek, az interfész kialakítását illetően olykor múzeumok, kézirattárak 

digitális repozitóriumaihoz, máskor digitális tudományos szövegkiadásokhoz 

hasonlítanak inkább.193 Az interfész vizsgálandó kategóriái közé a digitális korpusz 

elrendezése, a navigációs lehetőségek, a lapozási eszközök/lehetőségek (paging devices), 

a rekordmegjelenítés és a textológiai tulajdonságok tartoznak.194 

Hogyan rendezik el a digitális szövegfolklór-adatbázisok a digitális adatot? Hogyan 

láttatják a korpuszt, milyen segítséget adnak az áttekintéséhez? Milyen kutatásokat 

támogat és milyen kérdések feltevését implikálja a kialakított interfész? 

A tartalom áttekintését és elrendezését tekintve a holland meseadatbázis több mint 40 

000 szöveget tartalmazó korpuszát a felhasználók számára is jól látható módon többféle 

szempont szerint számszerűsíti.195 A felület jobb oldali sávjában például a teljes (és 

egyébként folyamatosan bővülő) állományra vonatkozóan kapunk kimutatásokat, 

gyakorlatilag az összes fontosabb, az adatbázisban jelölt metaadatról. Ilyenek például a 

forrástípus, műfaj, téma, gyűjtő, gyűjtési idő/hely, nevek a szövegekben stb., amelyekre 

kattintva azonnal a kívánt szövegekhez navigálhatunk. A rendezés a leggyakoribbtól 

kezdve halad lefelé csökkenő sorrendben. A forrástípus tekintetében például azt láthatjuk, 

                                                 
191 Drucker 2014: 85. 
192 Hayles 2012; Drucker 2014; Rockwell–Ilovan–Sondheim–Windsor–Ruecker 2012; Ruecker–

Radzikowska–Sinclair 2011. 
193 Vö. ezzel az INKE (Interface Design group of Implementing New Knowledge Environments, University 

of Alberta) csoportjának digitális interfészeket összehasonlító kutatási eredményeit, melyben három fő 

típust állapítottak meg: 1. nyelvészeti adatbázisok és kiadások, amelyek „elrejtik az eredeti szöveget és a 

keresési, összehasonlítási és statisztikai lehetőségeket privilegizálják”; 2. kulturális objektumok 

repozitóriuma; 3. irodalmi korpuszok, melyek vagy egy szerző, vagy egy irodalmi műfaj, vagy egy adott 

korszak és nyelv műveit teszik közzé. A csoport megállapítása, hogy leginkább a harmadik csoport hasonlít 

nyomtatott elődeikre (Rockwell–Ilovan–Sondheim–Windsor–Ruecker 2012). 
194 Rockwell–Ilovan–Sondheim–Windsor–Ruecker 2012: 6. 
195 A legutóbbi interfész kialakításáról lásd: Meder: 2016; Muiser–Theune–De Jong–Smink–Trieschnigg–

Hiemstra–Meder 2017. 
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hogy a „mondeling”, azaz a szóbeli gyűjtésből származó szövegből van a legtöbb, 26 115 

adattal, a szövegekben szereplő nevek közül pedig Isten (God) vezet összesen 933 

találattal. A holland meseadatbázisban a korpusz áttekintését a felhasználó által 

működtethető dinamikus idődiagramok is segítik. 

 

 

2.12 Részletek a Nederlandse VolksverhalenBank bal oldali sávjából: a forrástípusok számszerűsítése  

 

 

2.13 Részletek a Nederlandse VolksverhalenBank bal oldali sávjából: a forrástípusok számszerűsítése  
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2.14 Nederlandse VolksverhalenBank dinamikus idővonala 

 

A fentiekkel ellentétben a Sagragrunnur, az izlandi hiedelemszöveg-adatbázis 

számszerűsített, áttekintő megjelenítést egyedül a kulcsszavaknál nyújt. 

 

 

2.15 A Sagragrunnur kulcsszókészletének számszerűsített áttekintése 

 

Az adatok közötti multimodális és multidimenzionális kapcsolódási pontok 

vizualizálásához jó eszköz a hálózati gráfok alkalmazása. Például a holland 

meseadatbázisban egy konkrét szöveg megjelenítésekor azonnal látjuk a jobb oldali 

sávban egy interaktív vizualizáció segítségével a szövegadat lehetséges kapcsolódási 

pontjait, melyeket kattintással meg is nyithatunk. 
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2.16 A Nederlandse VolksverhalenBank, egy szöveg kapcsolódási pontjainak dinamikus 

vizualizációja a felület jobb oldali sávjában 

 

Az adatvizualizációba ebben az esetben is belenagyíthat a felhasználó, melynek során 

a kapcsolódási pontok elhelyezkedése (minél távolabbi, annál kevesebb közös 

tulajdonsága van a két adatnak) és az összekötő vonalak vastagsága mentén (minél 

vastagabb, annál több metaadatuk egyezik) további értelmezésre nyílik lehetősége. 

Hasonló vizualizálási megoldást ajánl fel az izlandi Sagragrunnur is a legendák 

kulcsszókészletét illetően. 

 

 

2.17 A Sagragrunnur kulcsszavak közötti multidimenzionális kapcsolódási pontjainak vizualizációja 
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2.18 A Sagragrunnur kulcsszavak közötti multidimenzionális kapcsolódási pontjainak vizualizációja 

 

A WossiDiA is számszerűsítve és a fizikális archívumi fiókrendszert imitáló 

megjelenítéssel teszi láthatóvá a felület jobb oldalán az egyes adatokhoz köthető 

kapcsolódási pontokat. 

 

 

2.19 A WossiDiA egy adatának kapcsolódási pontjai a jobb oldali „Links” panelben 

 

A digitális paradigma vizuális fordulata mellett a geográfiai fordulatról is beszélnünk 

kell.196 A térbeliség iránti fokozott megnövekedést a digitális bölcsészettudományokban 

elsősorban a földrajzi információs rendszer (GIS = geographic information system) 

megjelenéséhez kötik. A folklóradatbázisok jellemző (sok esetben alapértelmezett) 

interfésze a digitális térkép. Dinamikus, a Googlemaps-szel összekötött térképeket 

használ az izlandi hiedelemszövegadatbázis, a holland meseadatbázis, de a teljes 

                                                 
196 Presner–Shepard 2016. 
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folklórarchívum digitalizált anyagának láttatásához a dublini ír folklórarchívum is. A 

korábban már említett digitális folklóradatbázisokat egybegyűjtő ISEBEL egyik 

legfontosabb interfésze a digitális térkép.197 

 

 

 

2.20 Az ír National Folklore Collection digitális térképe 

 

 

 

2.21 A Nederlandse VolksverhalenBank digitális térképe 

 

                                                 
197 A lett folklórarchívum térképes megjelenítése jelenleg még fejlesztés alatt áll. 
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2.22 Az ISEBEL keresőfelülete, a „heks” kulcsszóra kapott találatok digitális térképen megjelenítve 

 

A folklóradatbázisok térképes megjelenítése a diszciplína múltjából fakadóan 

(földrajz-történeti irányzat(ok), kartográfiai módszer) nem meglepő, a geográfiai fordulat 

nélkül is érthető. A digitális technológiával ráadásul az adatok térképre vetítésének egyik 

sokat kritizált pontja is megoldódik. Korábban ugyanis a nyomtatott néprajzi atlaszok 

megoldhatatlan nehézsége volt a diakrón adatok szinkrón térképen való kimerevített 

ábrázolása, a legtöbb kritika éppen emiatt érte a kartográfiai módszert.198 A digitális 

térképek az idő és a tér dimenzióját azonban képesek egyszerre ábrázolni. A holland mese 

és az izlandi hiedelemszöveg-adatbázisokban is kiválaszthatjuk, hogy melyik periódus 

szövegeit szeretnénk éppen a térképen látni. A digitális térképészet az adatok 

vizualizálásának módjait és lehetőségeit még ezen túlmenően is széleskörűen növeli. Az 

ETKSpace-ben Kristensen anyagát például 19. századi, tehát a gyűjtés időpontjával 

nagyjából azonos történeti térképhez rendelték, illetve egy-egy téma sűrűségét forró 

térképek (heated maps) segítségével jelenítik meg.199 

 

                                                 
198 Munk–Jensen 2014: 40–41. A különböző időmetszetek ábrázolásának problematikájához lásd a Magyar 

Néprajzi Atlasz kapcsán: Borsos 2011: 57–58; 2017b: 45–46. Az európai néprajzi atlaszok különböző 

eljárásait illetően pedig Borsos 2006: 95–97; 2011: 105–107; 2017b: 86–88. Az európai néprajzi atlaszok 

vizuális megjelenítéséről lásd: Borsos 2015. 
199 Tangherlini 2013a: 22–23; Tangherlini–Broadwell 2016. 
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2.23 WitchHunter & TrollFinder: Mapping the Evald Tang Kristensen Collection, az adatbázis „elf” 

adatainak forró térképes megjelenítése 

 

Az interaktív forró térképekre ránagyíthatunk, az egyes függőleges oszlopok az adott 

településen gyűjtött szövegek számát jelzik (minél több, annál magasabbak). Az izlandi 

hiedelemszöveg-adatbázis anyagát 2015-ben összekötötték egy CartoDB nevű 

térképészeti programmal, mellyel különféle rétegek szerinti nézet vált lehetővé. A kék 

színnel az adatközlők lakhelyét (a kör nagysága az adott településről származó adatközlők 

számát mutatja arányosan), a narancssárga színnel az adott településen gyűjtött 

szövegeket, míg zöld színnel ismét az adott települések adatközlőinek számarányát látjuk, 

ebben az esetben azonban a kör nagyságát az adott településről gyűjtött szövegek száma 

alapján vizualizálják. A különböző megjelenítési módok közül a felhasználó szabadon 

dönthet a rétegek kiválasztásával.200 

 

                                                 
200 http://sagnagrunnur.com/2015/10/26/number-of-persons-and-legends-by-places/ (utolsó megtekintés: 

2019.03.21.). 

http://sagnagrunnur.com/2015/10/26/number-of-persons-and-legends-by-places/
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2.24 A Sagnagrunnur adatai a CartoDB programmal vizualizálva, az összes réteg kiválasztása után 

 

A digitális térképeken túl gyakoriak a számítógépes folklorisztikai kutatásokban a 

különböző eloszlási diagramok, irányított és nem irányított hálózati gráfok, valamint a 

szófelhő vizualizációk alkalmazása az adatok felfedezéséhez és értelmezéséhez. 

 

 

2.25 A hollad meseadatbázis karakterei egy kétdimenziós szemantikus térképen. Karsdorp 2016: 76. 
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2.26 Perrault, Grimm és egyéb Piroska és a farkas meseváltozatok mennyisége a holland 

gyerekkönyvek alapján, 1780-tól 2010-ig. Karsdorp 2016: 101. 

 

 

2.27 Piroska és a farkas mesetípus filogenetikus elemzése, kladisztikai analízis vizuális megjelenítése. 

Tehrani 2013a. 201 

 

Az adatvizualizáció természetéből fakadóan a leglátványosabb eleme a digitális 

bölcsészettudományi elemzéseknek. Ugyanakkor többen felhívják a figyelmet arra, hogy 

a színes, szemet gyönyörködtető képeket kellő kritikával kell felhasználni, mert 

félrevezetők lehetnek, és szemben egy argumentációval, nehezen cáfolhatók (tkp. egy új 

vizualizációra van szükség, mely mögött esetleg egy másik algoritmus áll.)202 A 

                                                 
201 https://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0078871.g002 (utolsó 

megtekintés: 2019. 06. 27.). 
202 Rieder–Röhle 2012: 73–75. 

https://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0078871.g002
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vizualizációk úgy alakítják át az eredeti szöveget, hogy csökkentik (ezáltal torzítják) az 

információt, annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet valami lényeges aspektusra.203 

A vizualizáció ezáltal nemcsak reprezentálja, azaz megjeleníti az adatot, hanem új típusú 

tudást generál. A vizualizációk analitikus eszközei és a digitális interfész tehát 

„visszavezetnek minket a szöveghez, amelyeket azt követően már másként látunk, 

másként olvasunk.”204 Rockwell és Sinclair szerint a retorikai ereje a vizualizációknak 

abban rejlik, hogy: 

[…] they encourage exploration, showing you something you are drawn to interpret 

rather than telling you how the computer may have assisted in the interpretation. These 

visualizations involve you in the interpretation rather than telling you how to interpret.205 

 

2. 6. Számítógépes elemzések és kritikáik 

 

A disszertáció során eddig a digitalizálási folyamat elméleti, módszertani és gyakorlati 

oldaláról volt szó. Az eddigiekből talán jól látható, hogy jelenleg számos ponton egyelőre 

útkeresés zajlik a folklorisztikában. Jól és kevésbé jól sikerült projekteket látunk. A 

témával foglalkozó kutatók, folklórarchívumi munkatársak közül jellemzően senki nem 

fogalmaz meg kritikát arra vonatkozóan, hogyan is kell(ene) digitálizálni 

folklórarchívumot, létrehozni digitális szövegadatbázist. Ennek egyik oka lehet az a 

korábban már említett tulajdonsága a digitális adatbázisoknak, hogy (szerencsés esetben) 

folyamatos változásban, fejlődésben vannak, a projekteket pedig a legkülönfélébb 

intézményi és finanszírozási keretekhez kell igazítani.206 A doktori disszertáció második 

fejezete kritikusan próbálta összegezni az eddigi próbálkozásokat, mérlegre tenni a 

megoldási kísérleteket a folklorisztika nézőpontjából. A szélesebb körben értelmezett 

szakma részéről a visszajelzés, hogy sokan örülnek, hogy a digitalizáció által végre 

egyszerűbben és gyorsabban végezhetők bizonyos kutatások, és annak is, hogy 

különösebb számítástechnikai képzettség nélkül, a digitalizált katalógusokban, 

anyagokban való keresés jelentősen megnöveli egyes kutatások lehetőségeit és kereteit.207 

                                                 
203 Sinclair–Rockwell 2016: 276. 
204 Sinclair–Rockwell 2016: 278. 
205 Rockwell–Sinclair 2016: 87. 
206 Az egyik legszemléletesebb példáját e technikai változásoknak Theo Meder a holland népmeseadatbázis 

írt 22 évéről írt cikkében láthatjuk (vö. Meder 2016). Az ókori görög és római kultúrát és irodalmat 

dokumentáló „Perseus Project” 1985 és 2007 közötti interfészeinek összehasonlító elemzéséhez lásd: 

Rockwell–Ilovan–Sondheim–Windsor–Ruecker 2012; 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/research/background (utolsó megtekintés: 2019. 05. 19.). 
207 Vö. Heide 2018. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/research/background
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Az elmúlt húsz évben digitális eszközökkel főként népi prózához tartozó műfajokat 

vizsgáltak. A digitalizáció és az adatbázis-építés általános kérdéseihez képest azonban a 

számítógépes eljárásokkal és eszközökkel végzett foklórszöveg-elemzések már jóval 

több kritikai visszhangot váltottak ki a mesekutatók körében, mellyel a következő 

alfejezetben foglalkozom. 

 

2. 6. 1. Ismét az eredet nyomában? Filogenetikus meseelemzés 

Ha az antropológiai, pragmatikai fordulata óta volt valami, ami a folklorisztikában az 

elmúlt ötven évben még az archívumoknál és az archív folklórszövegeknél, azaz a folklór 

„halott leleteinél” is rosszabbul csengett, akkor az bizonyára a folklórszövegek biológiai, 

evolucionista fogalmakkal leírt életének és terjedésének gondolata volt, egy feltételezett 

Urform, azaz „ősszöveg” megtalálásával.208 Éppen ezért nem meglepő, hogy a 

legnagyobb kritikai visszhangott eddig Jamshid J. Tehrani, a Durham University 

antropológusának meseelemzései váltották ki. Tehrani és munkatársai az evolúciós 

biológiában használt filogenetikus rendszertan (törzsfejlődés során kialakult rokonsági 

kapcsolatok) és a kladisztika (leszármazási mintázatokat feltáró módszertan) elméletét és 

módszertanát felhasználva végeznek számítógépes elemzéseket elsősorban 

népmeséken.209 Tehrani első tanulmányában – a Piroska és a farkas (ATU 333) és a 

Farkas és a hét kecskegida mesetípusok (ATU 123) közötti kapcsolat folklorisztikai 

problémáját kívánta megoldani algoritmusokkal.210 Pár évvel későbbi cikkében, ennél 

ambíciózusabb feladatra vállalkozott. Informatikusokkal együttműködve egy másik sokat 

vitatott folklorisztikai kérdést kívánt újra tárgyalni. A Piroska és a farkas vajon a 

szóbeliségből származik, azaz onnan adaptálta Perrault, majd ezt követően Grimmék, 

vagy az írásbeliségből? Tehrani és munkatársai az előbbit próbálják bizonyítani, 

következtetésük szerint tehát Grimméknek végtére is igazuk volt, az elemzett mese a 

szóbeliségből ered.211 Ezt követően 2016-ban nagy médiaszenzációnak minősült a 

                                                 
208 A biológiai, evolucionista metaforák használatáról a folklorisztikában lásd: Hafstein 2001. 
209 Tehrani 2013a. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a mesék és mítoszok matematikai módszerekkel 

való elemzésének igen hosszú története van, a bináris kódolás gondolata Lévi-Strauss strukturalista 

mítoszelemzéséig vezethető vissza (1955). d’Huy és munkatársai szerint John Fischer (1959) volt az első, 

aki népmesék és mítoszok különböző változatait, egymáshoz való távolságukat matematikai módszerekkel 

elemezte. A bioinformatikai szoftverek használata mesék és mítoszok elemzéséhez is legalább 30 éves 

múlttal rendelkezik. További hivatkozásokkal a korai kutatásokat illetően is lásd továbbá: d’Huy–

Thuillard–Le Quellec 2018: 2. 
210 Tehrani 2013a. 
211 Tehrani–Nguyen–Roos 2015; Tehrani–d’Huy 2017. 
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lisszaboni egyetem Institute for the Study of Literature and Tradition posztdoktorával, 

Sara Graça da Silvával írt közös cikke is, melyben számos jól ismert nemzetközi 

varázsmese korát próbálták meghatározni. A kovács és az ördög (ATU 330) meséről 

például azt állítják, hogy hatezer éves, azaz a szöveg gyökerei, úgy tűnik, a bronzkorig 

vezethetők vissza.212 Tehrani és munkatársai nem egyedüli, marginális szigetet képezve 

végzik kutatásaikat, hasonló módszereket és elméletet alkalmaz Julien d’Huy, a CNRS 

francia folkloristája, illetve Jurij Berezkin orosz néprajzkutató mese és 

mítoszelemzéseikben,213 melyekre a későbbiekben még kitérek, de a módszert és kritikáit 

alapvetően Tehrani és munkatársai eredményei alapján mutatom be. 

A filogenetikus módszer alapja, hogy „közös származási kapcsolatot azonosít be 

különböző társadalmak és területek meséi között, rekonstruálja azok ősi formáját, majd 

különféle hipotéziseket tesztel arra vonatkozóan, hogy hogyan alakultak ki az egyes 

történetek.”214 A módszer első lépéseként meghatároznak egy bizonyos számú, az 

öröklődés alapvető egységeinek tekintett sajátosságot (characters). A mesék és a 

mítoszok esetében általában ez a motívumot, vagy motívumokat jelenti, melyek jelenlétét 

és jelenlétének változatát aztán az egyes meseváltozatokban megvizsgálják. Ezt követően 

felvázolják a történet származási családfáját az alapján, hogy az egyes történetek 

hasonlóságának oka homológia (közös ős) vagy homoplázia (konvergens evolúció vagy 

véletlen eredménye). Gyakorlatilag ennek eldöntésére használják a kladisztika elméletét 

és a hozzá kifejlesztett speciális bioinformatikai szoftvereket. E kapcsolatok 

meghatározásánál a módszert használók szerint a legnagyobb probléma, hogy – csakúgy 

mint a biológiában – sok esetben hiányoznak láncszemek, kapcsolatok.215 

Tehrani és munkatársai kutatásait ért eddigi kritikák az alábbi fő gondolatok köré 

csoportosíthatók. Egyrészt számonkérték a vizsgált mesesanyag mennyiségét, illetve a 

szövegek forráskritikát nélkülöző használatát. A Piroska és a farkas eredetét vizsgáló 

kutatásában Tehrani a kritikusok szerint túl kevés mesét használ (58 szöveg), ráadásul 

azokat is angol fordításból, tehát teljességgel figyelmen kívül hagyja a mesék különféle 

                                                 
212 Graça da Silva–Tehrani 2016. 
213 d’Huy 2014; Berezkin 2015; d’Huy et. al 2017; d’Huy–Thuillard–Berezkin–Le Quellec 2018; d’Huy–

Thuillard–Le Quellec 2018. 
214 „[…] identify cognate relationships among tales from different societies and eras, reconstruct their 

ancestral forms, and test hypotheses about how stories evolve” (Tehrani–d’Huy 2017: 91). [Kurzív 

kiemelés: I. E.]. 
215 Tehrani–d’Huy 2017: 93–95. 
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textualizációs eljárásait, fordításait és abból adódó „ferdítéseit”.216 Többen 

problematikusnak tartják azt az „elkent”, „homályos” fogalomhasználatot, mellyel a 

szerzők a motívumhoz közelítenek.217 Timothy R. Tangherlini szerint A kovács és az 

ördög mesetípus datálásról szóló cikkben nem egyértelmű, hogy mi egy mese Tehraniék 

modelljében, illetve azt a kijelentést is fenntartásokkal kezeli, hogy a mesetípus „fő 

cselekménye” stabil Indiától Skandináviáig az indoeurópai kultúrkörben,218 mint ahogy 

azt is, hogy a „dörzsölt, eszes kovács” lenne a legreprezentatívabb, legfontosabb és 

legstabilabb eleme a mesetípusnak.219 Gulyás Judit is hasonlóan vélekedik a történet 

magyar típusait példaként említve, melynek kb. 100 változata ismert, s azokban 

elsősorban (obsitos) katona a főszereplő, de lehet kovács, szegény ember vagy varga is.220 

Az első két kritikánál súlyosabbak azonban azok, amelyek az elemzés előfeltevéseit 

érintik, azaz azt, hogy gyakorlatilag a hajdani földrajz-történeti irányzat(ok) módszereit 

és eljárásait alkalmazzák mindenféle kritikát mellőzve. A folklórszövegek (és azon belül 

is a mesék) leírását segítő alapfogalmak (variáns, motívum, típus) a biológiai rendszertan 

mintájára ugyanis akkor jöttek létre.221 A kritikusok szerint annak feltételezése, hogy a 

mesék variálódásának, átörökítésének jelensége leírható a biológiai reprodukcióra 

kidolgozott modellekkel,222 téves kiindulásai alapot ad az egész kutatásnak, és erre a 

nagyon erős előfeltevésre még csak nem is reflektálnak a szerzők, ahogy arra sem, hogy 

miért fordultak el a földrajz-történeti módszerektől a folkloristák. Timothy Tangherlini 

és Tok Thompson felhívják a figyelmet arra, hogy Tehraniék elemzése főként nyelvészeti 

eredményekre támaszkodik, viszont amíg a filogenetikai elméletek és modellek 

működhetnek a nyelvészetben (pl. a nyelvcsaládok felállításában), addig félrevezetőek a 

folklórszövegek esetében.223 Később Tehrani és d’Huy közös cikkükben reflektáltak a 

                                                 
216 Lásd Theo Meder kommentjét az AFS Folk Narrative Section facebook csoportban: 

https://www.facebook.com/groups/afs.folk.narrative/permalink/10151970746199070/ (utolsó 

megtekintés: 2019. 06. 27.). Vö. ugyancsak: Lajoye–d’Huy–Le Quellec 2013. 
217 Lajoye–d’Huy–Le Quellec 2013; és Timothy Tangherlini kommentjét William Pooley 

blogjbejegyzéséhez: Pooley 2016. 
218 „The basic plot of this tale – which is stable throughout the Indo-European speaking world, from India 

to Scandinavia – concerns a blacksmith who strikes a deal with a malevolent supernatural being (e.g. the 

Devil, Death, a jinn, etc.)” (Graça da Silva–Tehrani 2016: 9). 
219 Vö. Timothy R. Tangherlini kommentjét William Pooley blogjbejegyzéséhez: Pooley 2016. 
220 Gulyás 2016. 
221 Hafstein 2001. 
222 Tehrani szerint „Folktales represent an excellent target for phylogenetic analysis because they are, 

almost by definition, products of descent with modification: Rather than being composed by a single author, 

a folktale typically evolves gradually over time, with new parts of the story added and others lost as it gets 

passed down from generation to generation” (Tehrani 2013a). 
223 Timothy R. Tangherlini kommentjét William Pooley blogjbejegyzéséhez: Pooley 2016. „There’s a 

superorganic assumption underlying this work on the phylogenetics of folktales-that folktales behave like 

living organism, and that one can discover a stable model of mutation (change over time).” Vö. Tok 

https://www.facebook.com/groups/afs.folk.narrative/permalink/10151970746199070/
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kritikákra azzal védekezve, hogy a földrajz-történeti iskola elképzelése nem volt 

alapvetően hibás, a problémák valójában egy mintavételi súlyponteltolódásból fakadtak, 

abból, hogy a nemzetközi mesekatalógus leginkább csak a nyugat-európai kultúrára volt 

érvényes, azaz nem lehetett besorolni az Európán kívüli történeteket.224 Tehrani és d’Huy 

ezenkívül arról tájékoztatja kritikusaikat, hogy a filogenetika módszertana is megengedi 

a poligenézist – ahogy a finn földrajz-történeti iskola is megengedte –, tehát ugyanaz a 

mese, mesetípus több népnél, több helyen is létrejöhetett egymástól függetlenül, az 

elterjedésre pedig többféle magyarázat is elfogadható. Tehrani szerint támadói félreértik 

a filogenetikai módszer alkalmazását, mert az nem feltételezi, hogy a történetek a DNA-

hoz hasonlóan replikálódnak: 

it simply requires „heritable variation” – the transmission and mutation (whether random 

of deliberate – it doesn’t matter) of information. You then reconstruct the transmission 

history as a tree or network and test how well your model fits the data using a battery of 

statistics which detect the „phylogenetic signal225 

 

Végül a kritikák utolsó köre diszciplináris különbségekhez és tudománypolitikai 

kérdésekhez sorolható. William G. Pooley, a bristoli egyetem történésze azt 

nehezményezi Tehrani kutatásaiban, hogy olyasmit hivatott cáfolni (pl. egyes mesék, 

vagy általában a mesék az írásbeliségből származnak), amely állítás egyáltalán nem 

általános és mindenki által elfogadott alapvetés a nemzetközi mesekutatásban. A Piroska 

és a farkas vitában legutóbb Ruth B. Bottigheimer amerikai irodalomtörténész állította az 

írásbeli eredetet (de ő is csak varázsmesék egy altípusáról). Az amerikai mesekutatók 

körében kutatási eredményei vitatottak, Pooley szerint azonban a folkloristák többsége 

továbbra is egyetért azzal (még ha nem is, vagy nehezen bizonyítható), hogy a legtöbb 

mese bizonyára a szóbeliségből ered.226 Ehhez kapcsolható Mary A. Bricker és Anne 

Winston-Allen, középkori, illetve 18–19. századi germán irodalommal foglalkozó 

filológusok kritikája is. Szerintük abban téved Tehrani, hogy egyrészt olyan kérdést akar 

eldönteni, amely eldönthetetlen (pl. egyes népmesék szövegéről, hogy szóbeliségből 

                                                 
Thompson hozzászólását az AFS – Folk Narrative Section Facebook csoport alábbi posztjához: 

https://www.facebook.com/groups/afs.folk.narrative/permalink/10153785931689070/?comment_tracking

=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D (utolsó megtekintés: 2019. 06. 27.). 
224 Tehrani–d’Huy 2017: 92. 
225 Lásd Tehrani Facebook kommentjét az AFS – Folk Narrative Section Facebook csoport alábbi 

posztjához: 

https://www.facebook.com/groups/afs.folk.narrative/permalink/10153785931689070/?comment_tracking

=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D (utolsó megtekintés: 2019. 06. 27.). 
226 Bottigheimer egyik legfőbb kritikusa Jack Zipes. Lásd továbbá a Journal of American Folklore 123(490) 

2010-ben megjelent Bottigheimer-vita különszámát. Gulyás Juditnak ezúton is köszönöm a segítséget és 

konzultációt a témát illetően. 

https://www.facebook.com/groups/afs.folk.narrative/permalink/10153785931689070/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
https://www.facebook.com/groups/afs.folk.narrative/permalink/10153785931689070/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
https://www.facebook.com/groups/afs.folk.narrative/permalink/10153785931689070/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
https://www.facebook.com/groups/afs.folk.narrative/permalink/10153785931689070/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
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erednek vagy az írásbeliségből, hiszen egy szöveg végső soron csak onnantól kezdve 

vizsgálható, amikor először lejegyzésre került). Másrészt a kérdésfelvetés azt sugallja, 

mintha szükségszerűen választani kellene e kettő (orális, írásbeli) között, miközben az 

elmúlt évtized textológiai kutatásainak revelatív felfedezései közé éppen azt sorolhatjuk, 

hogy a fokloristák és filológusok kiszakadtak e merev bináris gondolkodásmódból és 

rámutattak a szóbeliség és írásbeliség határainak cseppfolyós, folyamatosan változó 

mivoltára.227 

William Pooley kissé gúnyosan jegyzi meg, hogy „a tündérmeséket lehet, hogy már a 

bronzkorra datálhatjuk. Igen, lehet. Szükségünk van ennek megállapítására filogenetikus 

kutatásra?” Szerinte a válasz: nem. Tok Thompos hasonlóan érvel a kutatás relevanciáját 

tekintve, miszerint a folkloristák pontosan azért hagyták abba a kérdés vizsgálatát, mert 

„a folklór egyik legkevésbé érdekes aspektusa a mesék egy feltételes/feltételezhető 

előtörténete.” 

Talán a mai korra is jellemző módon és az idő rövidsége miatt is, egyelőre a kritikák 

legfőképpen Facebook csoportokban és kommentekben, illetve személyes blogokon 

olvashatóak, kevés a tudományos, érdemi reflexió, s ami van, jobbára azoktól van, akik 

maguk is hasonló módszerekkel dolgoznak (d’Huy, Berezkin stb.).228 Tehrani kapcsán az 

American Folklore Society – Folk Narrative Section Facebook csoportjában bontakozott 

ki háromszor hosszabb kommentvita, melyben a szakma prominens képviselői is 

nyilatkoztak a kérdést illetően, Tehrani pedig válaszolt is a kritikákra.229 E 

kommentfolyam végén a mesekutató Donald Haase (kissé ironikusan) egyrészt arra hívja 

fel a figyelmet, hogy a sok Facebook és Twitter kritika támadó hangvétele mögött 

korántsem biztos, hogy alapos és értő olvasás áll (tkp. megkérdőjelezve azt, hogy hirtelen 

mindenki a filogenetikus módszer szakértője lett). Másrészt a kérdés eldöntését illetően, 

hogy mi releváns kutatói kérdés, kinek milyen vizsgálat érdekes vagy izgalmas azt 

                                                 
227 „Rather than separating oral and written paradigms, these newer studies draw on cultural history, 

anthropology, comparative literature studies and, most recently, »intermediality«, (the crossing and re-

crossing of the inter-medial nexus between orality and textuality in folktales)” (Bricker–Winston-Allen 

2018). 
228 Lajoye–d’Huy–Le Quellec 2013. Tehrani válaszát a kritikára lásd: Tehrani 2013b. 
229 A 2013. november 13-i, 2016. január 20-i és 2016. május 3-i, mindegyik esetben a populáris 

közmédiából vett, kissé szenzációvadász híradások megosztásai alatt („Fairy tale origins thousands of years 

old, researchers say – BBC News”; „Some fairy tales may be 6000 years old”). Lásd: 

https://www.facebook.com/groups/afs.folk.narrative/permalink/10151970746199070/; és 

https://www.facebook.com/groups/afs.folk.narrative/permalink/10153785931689070/?comment_tracking

=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D; valamint 

https://www.facebook.com/pauline.greenhill.7/posts/10154029006700560 (utolsó megtekintés mindhárom 

link esetében: 2019. 06. 27.). 

https://www.facebook.com/groups/afs.folk.narrative/permalink/10151970746199070/
https://www.facebook.com/groups/afs.folk.narrative/permalink/10153785931689070/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
https://www.facebook.com/groups/afs.folk.narrative/permalink/10153785931689070/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
https://www.facebook.com/pauline.greenhill.7/posts/10154029006700560
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mondja: „Maybe I’m wrong, just a slow reader, and too old to get angry at linguists and 

anthropologist for not being folklorists.”230 

A kritikák hevessége ugyanakkor nem független attól, hogy mindenképpen megosztó, 

ha egy kutató és egy kutatás akkora média figyelmet kap, mint amekkorát a filogenetikus 

meselemzések és Tehrani és munkatársai kaptak. Tehrani első cikkét rendkívüli 

érdeklődés kísérte a természettudományok részéről, megjelenése évében a 100 

legolvasottabb cikk között volt és több mint 73 000-en töltötték le. Figyelemreméltó tény 

az is, hogy amíg nagy átlagban a humán tudományokban elért eredmények nem szoktak 

megjelenni a természettudományi portálokon, addig a filogenetikus meseelemzésekről 

olyan honlapok is tudósítanak, mint például a Current Biology vagy a Nature. Bár a 

legtöbb esetben a folklorisztikai eredmények nem kimondottan címlaptörténetek, Tehrani 

kutatásairól már az első komolyabb, a mesekutatást érintő publikációja előtt231 a The 

Daily Telegraph közvetítésével hírt adott a múlt-kor elnevezésű tudománynépszerűsítő 

portál 2009 szeptemberében, a Piros és farkas népmesetípus szóbeli eredetére 

vonatkozóan, ha a cikk magyar médiareprezentációját nézzük.232 A hír ugyanabban a 

hónapban megjelent további két portálon is.233 Tehrani négy évvel később, 2013. 

november 13-án publikálta hipotéziseit a PLOS One tudományos online folyóiratban. Egy 

nappal a megjelenést követően, 2013. november 14-én már MTI-hírként került az online 

hírek körforgásába, a magyar hírportálok közül számosan átvették és kisebb-nagyobb 

változtatással közölték azt.234 Ugyancsak futótűzként terjedt el a médiaportálokon Graça 

da Silvával 2016. január 20-án közösen publikált cikke. Szintén a publikáció másnapján, 

                                                 
230 Lásd Donald Haase Facebook kommentjét AFS – Folk Narrative Section Facebook csoport alábbi 

posztjához: 

https://www.facebook.com/groups/afs.folk.narrative/permalink/10153785931689070/?comment_tracking

=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D (utolsó megtekintés: 2019. 06. 27.). 
231 Tehrani 2013b. 
232 http://mult-kor.hu/20090911_tobb_ezer_evnyi_eroszakrol_szol_a_piroska_es_a_farkas (utolsó 

megtekintés: 2017. 09. 28.). 
233 http://www.kultura.hu/tobb-ezer-evnyi; http://www.urbanlegends.hu/2009/09/piroska-es-a-farkas/ 

(utolsó megtekintés: 2017. 09. 28.). 
234Például a múlt-kor portál: 

http://mult-

kor.hu/20131114_megfejtettek_a_piroska_es_a_farkas_eredetenek_titkat?fb_comment_id=31948606152

6857_1462200#f3e5958d011ed6c, a vs.hu: https://vs.hu/kozelet/osszes/kiszamoltak-honnan-ered-a-

piroska-es-a-farkas-1114; az Index tudomány rovata: 

http://index.hu/tudomany/2013/11/14/kiderult_honnan_ered_a_piroska_es_a_farkas/; a Magyar Nemzet 

Online felülete: https://mno.hu/grund/megvan-a-piroska-es-a-farkas-eredetenek-titka-1195307; a 

csaladhalo.hu: http://csaladhalo.hu/szinek/megvan-a-piroska-es-a-farkas-eredetenek-titka/; a twice.hu 

bulvár rovata: http://twice.hu/bulvar/megfejtettek-a-piroska-es-a-farkas-eredetet; sőt az informatikai 

eszközöket árusító m.ipon.hu is: https://m.ipon.hu/hir/piroska-evolucioja/27724; vagy a 

szeretlekmagyarorszag.hu: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/honnan-ered-a-piroska-es-a-farkas-

tortenete/ (utolsó megtekintés: 2017. 09. 28.). 

https://www.facebook.com/groups/afs.folk.narrative/permalink/10153785931689070/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
https://www.facebook.com/groups/afs.folk.narrative/permalink/10153785931689070/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
http://mult-kor.hu/20090911_tobb_ezer_evnyi_eroszakrol_szol_a_piroska_es_a_farkas
http://www.urbanlegends.hu/2009/09/piroska-es-a-farkas/
http://mult-kor.hu/20131114_megfejtettek_a_piroska_es_a_farkas_eredetenek_titkat?fb_comment_id=319486061526857_1462200#f3e5958d011ed6c
http://mult-kor.hu/20131114_megfejtettek_a_piroska_es_a_farkas_eredetenek_titkat?fb_comment_id=319486061526857_1462200#f3e5958d011ed6c
http://mult-kor.hu/20131114_megfejtettek_a_piroska_es_a_farkas_eredetenek_titkat?fb_comment_id=319486061526857_1462200#f3e5958d011ed6c
https://vs.hu/kozelet/osszes/kiszamoltak-honnan-ered-a-piroska-es-a-farkas-1114
https://vs.hu/kozelet/osszes/kiszamoltak-honnan-ered-a-piroska-es-a-farkas-1114
http://index.hu/tudomany/2013/11/14/kiderult_honnan_ered_a_piroska_es_a_farkas/
https://mno.hu/grund/megvan-a-piroska-es-a-farkas-eredetenek-titka-1195307
http://csaladhalo.hu/szinek/megvan-a-piroska-es-a-farkas-eredetenek-titka/
http://twice.hu/bulvar/megfejtettek-a-piroska-es-a-farkas-eredetet
https://m.ipon.hu/hir/piroska-evolucioja/27724
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/honnan-ered-a-piroska-es-a-farkas-tortenete/
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/honnan-ered-a-piroska-es-a-farkas-tortenete/
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2016. január 21-én MTI-hírként, négy, a januári–februári hónapban pedig további négy 

magyar hírportál hozta le a cikket. A hírekben az alábbi kifejezések dominálnak: 

„megfejtették”, „kiszámolták”, „megvan a titok”, „sikerült megfejteni” stb. A kutatási 

eredményeket értékelve egyedül a National Geographic Magyarország szólaltatott meg 

népmesekutató szakértőt. Bordás Veronika 2016. április 27-én megjelent „Mesekincsünk 

eredete” című írásában Gulyás Judit véleményét kérte, aki kritikai észrevételeinek adott 

hangot.235 

Tehrani kritikusai közül többen, pl. William Pooley ezt a túlzott és torz 

médiareprezentációt tartják a legveszélyesebbnek a bölcsészettudományokra nézve.236 

Bricker és Winston-Allen azért is tartják Tehraniék elemzését kerülendőnek, mert végső 

soron a széles nagyközönséget nemcsak arról győzi meg, hogy a Grimmeknek „igaza 

volt”, hanem arról is (ami ebből következhet szerintük számukra), hogy a Grimm mesék 

„autentikusak”.237 

 

2. 6. 2. „Új földrajz-történeti” irányzat 

Timothy R. Tangherlini szerint a digitális folklóradatbázisokkal és számítógépes 

elemzésekkel egy „új földrajz-történeti irányzat” kialakulását láthatjuk, ahol azonban 

nem az eredet, az Urform megtalálása a végcél, hanem sokkal inkább a szövegek látens 

geoszemantikus viszonyainak megértése.238 Miért lehet fontos a folklorisztikában 

mindez? Milyen többletjelentése lehet 30 000 hiedelemszöveg digitális térképen való 

megjelenítésének, amit a korábbi hagyományos kutatással nem lehetett elérni? Az 

ETKSpace kutatói a WitchHunter & TrollFinder programmal a szövegek és azok földrajzi 

elhelyezkedése között például azt állapították meg, hogy az óriásokról szóló történeteket 

kizárólagosan a valamikori nagy gleccservonulatok nyomvonalán mesélték, vagy hogy a 

főbb kereskedő útvonalak mentén jelentős mennyiségű történet maradt fenn a 

buckalakókról (hidden folk/mound dwellers), akik a dán folklór szerint jellemző módon 

kirabolhatják az úton lévőket, illetve hogy az elfeket következetesen több száz kilométer 

távolságba, a 19. századi Dániában még megműveletlen és vad Jutland területére 

helyezték el a mesélők.239 GhostScope & TreasureX: Conceptual Geographies 

                                                 
235 Lásd: http://www.ng.hu/Civilizacio/2016/04/27/Mesekincsunk-eredete (utolsó megtekintés: 2017. 09. 

28.); illetve az eredeti szöveg: Gulyás 2016. 
236 Pooley 2016. 
237 Bricker–Winston-Allen 2018. 
238 Tangherlini 2013a: 21. 
239 Tangherlini–Broadwell 2017: 144–151. 

http://www.ng.hu/Civilizacio/2016/04/27/Mesekincsunk-eredete
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elnevezésű felülettel az egy-egy adatközlő és az elmesélt történetek közötti földrajzi 

irányra kérdeztek rá, az elemzés kiindulópontja, hogy minden egyes történetmondó egy-

egy konceptuális center, a földrajzi helyeket, irányokat és távolságokat ebből a pontból is 

érdemes megvizsgálni többezer mesélő esetén. A vizsgálattal kimutatható volt, hogy a 

19. századi Dániában a nők történeteiben többségében csak közvetlen lakóhelyük, 

maximum a szomszéd település jelenik meg, ezzel ellentétben a mobilisabb életmódot 

folytató férfiak narratívái akár 20–40 km-es körzetet és a fontosabb gazdasági pontokat 

is érintettek.240 Az életvilágok, életmódok és a történetek földrajzának viszonyából az is 

kiderült, hogy míg általában az adatközlők a lakóhelyükhöz közeli eseményekről 

mesélnek, a hajósok esetében ez akár többszörösére is elnyúlhat a part mentén.241 Bár a 

fentiek első ránézésre nem tűnnek rendkívüli eredménynek, az adatbázis 

finomhangolásával, új kérdések megfogalmazásával annak a problémának a megértéshez 

kerülünk közelebb, hogy az ember történetei által hogyan viszonyul a környezetéhez. 

 

2. 6. 3. A digitális „feketedoboz” 

Az előzőekben tárgyalt digitális elemzések kritikáit összefoglalóan egy nagyon fontos 

tulajdonságra kell felhívnunk a figyelmet. Egyik sem a digitális eszközt, a digitális 

módszereket, a digitális adatot vagy a digitális felületet kritizálja. Miért? Pooley a 

következőképpen fogalmaz: „Talán én leszek az első, aki beismeri, hogy nem értem a 

filogenetikai kutatást, sem a Bayesian valószínűségszámítást.”242 Nem csak azért idegen 

és gyanús a bölcsészek egy részének tehát a digitális bölcsészettudomány, mert ezernyi 

buktatót és kiszámíthatatlan problémát rejt az új szövegkiadási gyakorlat, hanem mert az 

elemzési folyamatokhoz gyakorlatilag nincsen hozzáférésük. Az algoritmusok és gráfok 

bonyolult matematikai számításait a bölcsészek csak a legritkább esetben képesek 

megérteni, hiszen nem erre képezték ki őket. Egy elemzésnél csak a bemenetet és 

kimenetet látják, a tulajdonképpeni, a program által véghezvitt algoritmikus és logikai 

műveleteket nem. Mivel a módszert, az elemzést magát nem tudják kritizálni, általában a 

kutatások egyéb elemeit (például a vizsgált korpusz minőségét és a kutatás elméleti 

alapvetéseit) kénytelenek. Tehrani és munkatársainak fentebb említett állításait például 

                                                 
240 Tangherlini 2013a: 20. 
241 Tangherlini–Broadwell 2017: 139–140. 
242 Pooley ugyanakkor jogosan teszi fel a kérdést a filogenetikus módszert használók megkérdőjelezhető 

forráskezelési technikái kapcsán: „[…] vajon Tehrani és munkatársai értik a történeti és irodalmi 

kutatásokat?” (Pooley 2016). 
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nem lehet megcáfolni egy hagyományos bölcsészettudományi argumentációval, azokat 

csak egy másik vagy egy bővített korpuszon, vagy ugyanazon a korpuszon, de más 

algoritmusokkal és más szoftveres programmal végzett elemzés tudná igazolni vagy 

megdönteni. Ennek hiányában valójában csak arra mutathatunk rá, hogy a 

motívummeghatározás, amivel élnek a kutatók túlságosan szubjektívek, vagy, hogy az 

elemzés nem veszi számításba a különféle nyelvekből fordított szövegek fordításelméleti 

problémáit stb. A vizualizációk nyelvezetét pedig egy idegennyelvhez hasonlóan meg 

kell tanulni olvasni.243 A feketedoboznak (black-boxing) nevezett jelenség általános 

probléma a digitális bölcsészettudományon belül, megoldására a diszciplína teoretikusai 

az eddigieknél sokkal együttműködőbb, inter- és multidiszciplináris kutatásokat 

javasolnak, ahol a bölcsészek és az informatikusok folyamatos diskurzusban, valódi 

párbeszédben dolgoznak együtt.244 

 

2. 7. A digitális bölcsészet elméleti alapvetése? 

 

Messze e disszertáció keretein túlmutat annak tárgyalása, hogy a digitális tartalmak és 

módszerek milyen nagyobb elméleti keretekbe és tudományos hipotézisekbe 

illeszkednek, mégis szükséges e fejezet befejezéséül röviden érinteni a témát, hiszen a 

digitális adatok és adatbázisok, valamint az elemzésükre használt digitális módszerek 

ugyanúgy súlyosan – ha nem súlyosabban – elméletekhez kötöttek, mint analóg társaik. 

Ezt azért is fontos leszögezni, mert a technológiai innováció sokakat (s főként a 

tudományos eredmények populárisabb olvasóközönségét) egy olyan heurisztikus 

tévképzetbe lök(het), miszerint a számítógépes eljárások révén „végre” a 

bölcsészettudományi kutatások is objektívebbé, „mérhetővé”, e „kemény adatok” által 

pedig a természettudományokhoz hasonlóbbakká válnak, az adatvezérelt kutatások pedig 

végleg leszámolnak majd az elméletek és hipotézisek világával.245 Jól szemlélteti ezt az 

                                                 
243 „Visualizations make use of a visual grammar, just as language requires a linguistic grammar, and we 

need to be able to parse what we see before attempting to analyze and understand it” (Sinclair–Rockwell 

2016: 287). 
244 Rieder–Röhle 2012: 75–76; Lin 2012. A jelenséggel kapcsolatosan legutóbb Paßmann–Boersma arról 

értekezett, hogy a kutatás során mindig vannak és lesznek olyan „feketedobozok”, amit nem lehet és nem 

is kell feltétlenül felnyitni. Fontosabb, hogy egy kutató olyan kompetenciát fejlesszen ki, hogy ha nem érti 

is az algoritmus működését teljesen, akkor is el tudja dönteni, hogy mikor bízhat meg egy eredményben és 

mikor kell esetleg megkérdőjeleznie azt (Paßmann–Boersma 2017: 141–142). 
245 Például: Anderson 2008. E heurisztikus hangok cáfolatához lásd: Rieder–Röhle 2012; Schäfer–van Es 

2017: 15. Vö. továbbá: Rockwell–Sinclair 2016: 131–136. 
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előző fejezetekben tárgyalt filogenetikus meseelemzések természettudományi és 

populáris médiareprezentációja. 

Kevesen reflektálnak (a folklóradatbázisok készítői közül is alig néhányan) arra, hogy 

a digitális tartalmak, módszerek elméletileg már önmagukban mennyire terheltek. Csupán 

az önreflexív, második és harmadik hullámú digitális bölcsészettudományokban jelenik 

meg hangsúlyosabban a digitális tartalmak és módszerek episztemológiai sajátosságainak 

tudatosítása. Bár a digitális bölcsészettudományokhoz nem lehet sem egy konkrét 

technikát, sem egyetlen egy meghatározó elméletet vagy módszert kötni,246 nézzük meg 

mégis, milyen elméleti keretekbe illeszkednek, milyen alapfeltevésből indulnak ki e 

kutatások, mennyiben paradigmaváltók ezek, és ehhez a számítógépes folklorisztika 

hogyan viszonyul? 

Az egyik legfontosabb elméleti és módszertani kiindulópont kétségkívül a 

léptékváltás, melynek megragadására sokféle kifejezéssel élnek a szerzők. Az 

általánosságban megfogalmazott nagyléptékű (large-scale) adatelemzések, vagy a főként 

irodalmárok által használt terminus, a távoli olvasat (distant reading),247 az irodalom 

makroelemzése (macroanalyses);248 vagy a folklorisztika makroszkópja (folklore 

macroscope)249 megnevezések mind ugyanazt a (főként mennyiségi) perspektívaváltást 

próbálják érzékeltetni, azt a madártávlati (bird’s-eye view) vagy megint mások szerint 

isteni (God’s eye) nézőpontot megragadni, ahonnan végre „láthatjuk a fától az erdőt”.250 

A szemlélet előfeltevése, hogy a korábbi, egyes szövegek/jelenségek/adatok szoros 

olvasatával (close reading) ellentétben az adatok összesége által az egyes szövegek 

kontextusát, ebből kifolyólag pedig magukat az egyes szövegeket is jobban 

megérthetjük.251 Többen megfogalmazták már, hogy e léptékváltás valójában nem a 

digitális bölcsészettudomány hozadéka, a kvantitatív bölcsészettudományoknak hosszú 

története van, gondolhatunk akár a 19. századi pozitivista adatgyűjtésre, az 

enciklopédikus szemléletre, vagy az adatokból kirajzolódó makrostruktúrák Annales-

iskolához köthető longue duree koncepciójára is.252 Kicsit távolabbról a folklorisztika 

hagyományos fölrajz-történeti irányzata is hasonló alapokról indult, hiszen a minél több 

                                                 
246 A World Wide Web mint technológia azonban jelentősnek tűnik a tudománytörténészek szerint (vö. 

Rockwell–Sinclair 2016: 75–81). 
247 Moretti 2007. 
248 Jockers 2013. 
249 Tangherlini 2014. 
250 Abello–Broadwell–Tangherlini 2012: 70. 
251 Jockers 2013: 27. 
252 Jockers 2013: 19; Kokas 2016: 407; Jockers–Underwood 2016: 292. 
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variáns, a minél több szöveg összegyűjtése az alapfeltétele volt annak, hogy egy-egy 

motívum, forma terjedési ívét és történetét megláthassák és felfejthessék, hogy végül 

ezekből a szöveg eredetét is meghatározzák. 

A nagyléptékűség a digitális bölcsészettudományokban a mennyiséget illetően 

nemcsak horizontálisan jelenik meg, hanem mélységében, vertikálisan is. Másik 

kulcsfogalma ugyanis az adatbázisoknak a sűrű, tömött, mély korpuszok és térképek 

(thick/deep corpuses/maps). A fogalomhasználatból kitűnik, hogy a szemlélet a geertzi 

sűrű leíráshoz kapcsolódik, igaz jócskán a saját képére formálva azt.253 Itt ugyanis 

gyakorlatilag a sűrűség annyit jelent, hogy a különféle adatsorok összekapcsolásával más-

más perspektívából válik elemezhetővé ugyanaz az anyag, és a kontextus által 

meghatározott jelentésalkotásra helyezik a hangsúlyt. A szemlélet szerint az adatbázisok 

soha nem befejezettek, így mindig viszonylagosok. Ugyanakkor nemcsak abból adódik 

„sűrűségük”, hogy több adatsort ábrázolnak egyszerre, hanem abból is, hogy ezáltal a 

megértés különböző útjait mutatják meg. A sűrű térképek egyes természettudományi 

diszciplínákat, pl. a korábbi leíró, statikus földrajztudományt ily módon a 

bölcsészettudományok megértési módozataihoz, a jelenségek plurális értelmezéhez 

közelítik.254 

Az adatok, szövegek tömeges digitalizációja, a nagyléptékű elemzések felülírhatják 

számos esetben az eddigi, például irodalmi vagy folklorisztikai kánonokat és soha nem 

látott módon tágítják a vizsgálati korpuszokat. Ugyanakkor nem árt tudatában lenni 

annak, hogy jelen pillanatban a digitalizáció sok esetben esetleges, mivel nyilvánvalóan 

nem csak az létezik, ami az interneten van, azaz, amit már digitalizáltak.255 Adatbázisok 

sikeres összehangolása után éppen ezért megfelelő kritikával kell kezelni a számítógépes 

elemzések eredményeit is. A folklorisztika tekintetében például számtalan csonkán 

maradt kezdeményezést, projektet találhatunk az interneten, az adatbázisok pedig 

nemcsak minőség, hanem a bevitt folklórszöveg mennyisége szerint is igencsak eltérnek 

egymástól. A román szerelmi ráolvasásadatbázisban például mindössze 119 szöveget 

közöltek (2003-tól az adatbázis nem bővült), a számi jojka-adatbázisban pedig egyelőre 

140 jojka lejegyzését találjuk. De ennél is szemléletesebb, hogy míg a belga vagy holland 

meseadatbázisok több mint 40 000 szöveget tartalmaznak, addig a katalán adatbázis kb. 

6000 szövegére csak hivatkozásokat kapunk, a francia meseadatbázisban 2014-ben pedig 

                                                 
253 Presner–Shepard–Kawano 2014: 18–19. 
254 Presner–Shepard–Kawano 2014: 18–19; Presner–Shepard 2016. 
255 A korpuszok egyenetlenségének problémájához vö. Jockers–Underwood 2016: 301. 
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100 körüli szöveget helyeztek el.256 Hogyan lehet súlyozni ezeket az aránytalanságokat 

vajon a számítógépes elemzésekben?257 

A nagyléptékű adatelemzéseket végző kutatók számos helyen felhívják a figyelmet 

arra is, hogy az új, számítógépes lehetőségek nem váltják fel a korábbi 

bölcsészettudományi eljárásokat. A szoros olvasatot a távoli olvasat nem szünteti meg, 

mindkettőre szüksége van, sőt a kettő együttes alkalmazása, azaz a kettő közötti navigáció 

lehetősége az, ami igazán megújíthatja a kutatásokat.258 

A nagyléptékűség, a sűrű korpuszok, de a disszertációban sokszor felmerülő 

hálózatelmélet is jóval a digitális technológia megjelenése előtt a bölcsészettudományi 

gondolkodás része volt, igaz, az új médium rendkívüli mértékben segíti kiteljesedésüket. 

Már a hagyományos bölcsészettudományokban is a legfőbb szerepük az volt, hogy 

rámutassanak struktúrákra, keretekre, melyeket egyébként nem vettünk volna észre. A 

keret (pattern, frame) a digitális bölcsészettudomány kedvelt, sokat használt bűvös 

terminus technicusa, annak ellenére, hogy meghatározása tudományfilozófiai 

problémákat vet fel, az inkonzisztens fogalomhasználat miatt pedig egyáltalán nem 

egyértelmű, hogy a hagyományos és digitális bölcsészettudomány mit ért alatta, és 

sokszor az sem, hogy mire alkalmazható.259 Összevetve az analóg kutatások 

keretfelismerését a digitális bölcsészettudomány eljárásaival azonban az a hatalmas 

különbség, hogy a kereteket ez utóbbiakban már a számítógépes programok ajánlják fel 

és nem a kutató veszi azokat észre.260 Bár némely esetben egyelőre olyan helyeken is 

felkínálhatnak kereteket a számítógépes algoritmusokkal, melyek teljesen értelmetlenek 

és irrelevánsok,261 a digitális bölcsészettudomány egyik paradigmaváltó nóvuma 

valójában ez. Ezen a ponton tulajdonképpen a mesterségesintelligencia-kutatásokhoz 

érkeztünk el, ahol a cél, hogy a programokat ne csak olvasni tanítsuk meg, hanem arra is, 

hogy „értse” a program azt, amit olvas. A fejezetben érintett digitális módszerek és 

eszközök működése mögött a mesterséges intelligencia területéhez tartozó alapkutatások 

állnak (nyelvtechnológia, számítógépes nyelvészet, számítógépes narratológia). A 

szövegbányászat és a természetes nyelvfeldolgozás (NLP: Natural Language Process) 

gyakorlatilag ehhez használnak különféle módszereket és eszközöket. Mindegyiknek 

                                                 
256 Meder 2014a. 
257 Lásd továbbá: Karsdorp 2016: 175–177. 
258 Abello–Broadwell–Tangherlini 2012; Jockers 2013. Vö. továbbá: Rockwell–Sinclair 2016; Hayles 

2012. 
259 Rieder–Röhle 2012: 70; Dixon 2012. 
260 A statisztikákon alapuló számítógépes keretfelismerő eljárásokról lásd: Golden 2015. 
261 Tangherlini 2013a: 23. 
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szüksége van hozzá egy konzisztens tudásbázisra (consistent knowledge base), például 

részletes tezauruszra, lexikonra, szabályos grammatikákra. A folklórszövegek kiváló 

homogén alapanyagot szolgáltatnak ehhez, melynek jó példája, hogy a 2012-ben 

megrendezett The Third Workshop on Computational Models of Narrative konferencián 

az előadások nagy része folklóranyagon végzett kutatási eredményekről számolt be, a 

tanácskozás szervezője pedig az az informatikus, mesterségesintelligencia-kutató Mark 

A. Finlayson volt, aki doktori disszertációját (Massachusetts Institute of Technology) a 

proppi mese morfológia számítógépes elsajátításából írta.262 

 

2. 8. A számítógépes folklorisztika elméleti keretei 

 

A folklorisztika kezdetektől szinte a mai napig küzd azért, hogy önállóan létező 

tudományként legitimálja magát. Katona Lajos, 20. század eleji magyar folklorisztika 

egyik fontos alakja szerint az minősül önálló diszciplínának, melynek önálló tárgya és 

módszere van, a megszerzett ismeretek pedig a társtudományoktól elkülöníthetően önálló 

rendszert alkotnak.263 A 20. század eleji elgondoláshoz képest a posztmodernitás inter- és 

multidiszciplináris kutatásai jelentősen átalakították e tudományfelfogást, a különféle 

tudományágak határai ma már kevésbé élesek, a nagyfokú specializálódás következtében 

pedig számtalan új, átmeneti forma is létesült.264 Ráadásul a digitális 

bölcsészettudomány, úgy tűnik, az akadémiai élet szervezeti és strukturális létmódját is 

gyökeresen átalakítja,265 miközben a tudástermelés új formái jelennek meg. Még nem 

tudjuk, milyen lesz az szövegkiadási gyakorlat, mely teljesen független a könyvalapú 

gondolkodástól, és milyen az a tudástermelés, mely nem könyvekben és lábjegyzetekben 

gondolkozik, ezt csak a következő nemzedék látja majd, aki ebbe születik bele.266 

                                                 
262 Finlayson 2016; 2017. 
263 Landgraf 2016: 507. 
264 A néprajztudomány integratív voltához lásd Borsos Balázs gondolatait: „ha akarjuk, a néprajz egyfelől 

visszafejthető más diszciplínákhoz (irodalomtudomány, történettudomány, agrártudomány, 

gazdaságtudomány stb.) tartozó részterületekre, másfelől épp ezek integrációja és sajátos módszertani, 

elméleti hozzáadott értéke révén kizárólagosan a néprajzhoz tartozó eredményeket mutathat fel” (Borsos 

2017a: 77–78). 
265 Berry 2012; Evans–Rees 2012; Thomas, W. G. 2016; McCarty 2016. 
266 Debreczeni 2014: 38–39. Lásd ehhez Johanna Drucker által elképzelt, a „jövő multimodális könyve” 

című ábrát: Drucker 2014: 63. 
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A digitális bölcsészettudomány azonban még a katona lajosi értelemben is egyre 

inkább önálló tudományágként működik.267 Ha jobban szemügyre vesszük a 

számítógépes folklorisztika célkitűzései közé felsoroltakat, láthatjuk, hogy a legtöbb 

megegyezik a digitális bölcsészettudomány általános célkitűzéseivel és területeivel.268 

Valójában ezt már az 1970-es években megfogalmazta Voigt Vilmos, az akkori 

számítógépes törekvéseket illetően a következőképpen: 

A nyelvi szövegek elemzése során, különösen a szótárak, a teljes szótárak és az egyes 

szavak közti kapcsolatokat kimutató vizsgálatokban (voltaképpen ez az úgynevezett 

„thezaurusz és konkordancia-kutatás”), valamint az ún. tartalomelemzés (angolul content 

analysis) különféle eljárásainak kipróbálásakor, amikor is egy szöveg szavait különféle 

csoportokba osztották, és azt vizsgálták, hogy az egyes csoportok elemei mikor és milyen 

gyakorisággal fordulnak elő – egyszóval a számítógépes szövegvizsgálat során már igen 

régen sok olyan kérdés került elő, amelyek a folklorisztikai kutatásban is középponti 

szerepet kaptak. A folklór tudósai ugyanis már régóta küzdöttek az adatok tárolásának, 

elemzésének és összehasonlító vizsgálatának kérdéseivel, és amikor adataik igen nagy 

számúak lettek, ezt már csak gépi úton lehetett elvégezni.269 

 

A 21. században a digitalizáció gyakorlati oldala, a szövegek klasszifikációja, a 

kánonok és a korpuszok problémái, a digitális tartalmakon használt eszközök és 

módszerek (szövegbányászati, vizualizáció) és az ezek mögött meghúzódó elméletek 

(léptékváltás, sűrű korpuszok, keretfelismerés) egyáltalán nem kizárólagosan a 

folklorisztika problémái. Akkor mégis mi a számítógépes folklorisztikában a 

folklorisztika? Hol és pontosan mi a folklorista szerepe?270 

A sikeres digitalizációhoz egyrészt elengedhetetlenül szükségesek a terület szakértői, 

informatikai szakzsargonnal élve a domain expertek. Azaz, hogy e fejezet első felében 

bemutatott folklorisztikai és folklórarchívumi háttérismeretek és tudás nélkül nehezen 

képzelhető el egy jól működő tudományos folklóradatbázis felépítése és működtetése. 

Másrészt, csak az tud megtervezni és kivitelezni egy folklóradatbázist, aki nemcsak az 

anyagot ismeri, hanem az új technika nyújtotta lehetőségeket és buktatókat is. Mindez 

                                                 
267 A digitális bölcsészettudomány fő fejlesztési területei: 1. digitális tartalom; 2. digitális eszközök; 3. 

digitális módszerek. Vö. Hughes–Constantopoulos–Dalla 2016: 151. 
268 Abello–Broadwell–Tangherlini 2012; Tangherlini–Broadwell 2014; Tangherlini 2016. 
269 Voigt 1971: 540. 
270 Gulyás Judit 2015-ben négy pontba foglalva állapította meg a folklorisztika 21. századi lehetőségeit – 

már amennyiben továbbra is a szóbeliséget akarja kutatni. Összefoglalása szerint egyrészt a folklorisztika 

számos országban továbbra is vizsgálhatja a „peremterületen élő izolált közösségeket”, klasszikus 

folklórműfajokat gyűjtve és kutatva. Másrészt a műfaji kánon kibővítése által olyan új típusú szövegeket is 

tárgyává emelhet mint például igaztörténetek, álhiedelemmondák, városi, kortárs legendák stb. Ezen kívül 

vizsgálhatja a populáris írásbeliséget is, valamint végezhet történeti kutatásokat már írott szöveg 

formájában hozzáférhető korpuszokon, ugyanakkor ez utóbbi kettő esetében – Gulyás Judit szerint – 

valójában már nem a szóbeliséget kutatja, és az adatszerzés módja sem kötődik a szóbeliséghez, ami 

egyébként (sajátos módszere és tárgya megszűnése után is) konstitutív tulajdonsága lehetne a 

folklorisztikának (Gulyás 2015: 27–28). 
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azonban nem azt jelenti, hogy a folkloristáknak vagy más bölcsészettudományi 

szakembereknek át kellene képezni magukat matematikussá, informatikussá és a jövőben 

programot írni tudó folkloristákra lesz csupán szükség.271 Azt viszont igen, hogy a 

digitalizálási hullámban és lázban a folkloristák is átlássák a tudástermelés folyamatát és 

képesek legyenek a maguk hasznára fordítani az új technológiai eszközöket.272 Fontos 

tehát, hogy a bölcsészek a 21. században értsenek a digitális tartalom előállításához is, 

azért hogy azokat megfelelő forráskritikával tudják kezelni, hiszen a számítógépes 

programok által generált és lehívott adatokat ugyanolyan kritikus és szigorú tekintetettel 

kell egy kutatónak felhasználnia és értelmeznie, mint amikor az archívumból/levéltárból 

a történész előbányász valamit. Az adat sohasem passzív, az adat-előállítás aktív folyamat 

a digitális paradigmában is, a szövegek kódolása (encoding) pedig tudományos 

tevékenység.273 

A 2000-es évek legelején az európai folkloristák nézőpontjából még úgy tűnhetett, a 

folklóradatbázis csupán egy eszköz, Voigt Vilmos szavaival élve ezért „örül neki 

mindenki” és ezért nem lehet „cáfolni” vagy igazán kritizálni azt, mert pusztán egy új 

technikai innovációról van szó.274 Bár az adatbázis valóban egy eszköz, mögötte – ahogy 

a nyomtatott szövegkiadás mögött is – számos teoretikai és metodológiai döntés 

húzódik,275 melyekkel tisztában kell lenni ahhoz, hogy az azokon nyugvó elemzéseket 

tudományosan értékelhető módon értelmezzük. Az adatvizualizáció vagy a 

szövegbányászat által felmutatott gócpontok és keretek nem a kutatás végcéljai, ahogy 

maga az adatbázis sem az. Az adatbázisok mellérendelő, enciklopédikus logikája, a 

keretek és gócpontok mit sem érnek a kutató értelmező narratívája nélkül, hiszen „a 

tények és a tények interpretációja között mindig lesz egy emberi mozdulat.”276 

A megfelelő forráskritika elsajátításán túl a folkloristák legfőbb feladata tehát abban 

áll, hogy számítógép adta lehetőségeket ismerve folklorisztikai szempontból releváns 

kérdéseket tegyenek fel a digitális anyagnak, főként olyanokat, amelyekre a válaszadás a 

korábbi technológia miatt lehetetlen lett volna.277 Túlságosan merész lenne annak 

                                                 
271 Megoszlanak a nézetek a digitális bölcsészettudományon belül arról, hogy egy digitális bölcsésznek 

kell-e tudni programozni, vagy sem. Ugyanakkor, ha a munkaerőpiaci igényeket nézzük, a digitális bölcsész 

állások legtöbbjéhez legalább 1–2 programnyelv ismerete szükséges. 
272 Donald Haase a mesekutatással kapcsolatban jegyzi meg, hogy a jövőben elengedhetetlen lesz, hogy a 

folkloristák a kvantitatív módszereket is legalább valamelyest elsajátítsák (Haase 2016: 79). 
273 Rieder–Röhle 2012; Jockers 2013; Kokas 2016: 412; Schäfer–van Es 2017. 
274 Voigt 2006. 
275 Vö. „tools bear theory” (Rockwell–Sinclair 2016: 153). 
276 Jockers 2013: 30. Vö. továbbá: Manovich 2009; Kokas 2016: 412. 
277 Meder–Karsdorp–Nguyen–Theune–Trieschnigg–Muiser 2016: 93. 
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körülhatárolása, hogy mi számít ma folklorisztikai kérdésnek. Tangherlini tág, kicsit 

leegyszerűsített definíciója szerint a folklorisztika a kezdetektől máig tulajdonképpen 

emberek (mesélők és kutatók), helyek (hol gyűjtötték és milyen helyekről tesznek benne 

említést) és történetek (vagy általánosságban véve a folklór kifejezésmódja) változatos 

viszonyának vizsgálatából áll.278 Bár kevés jó példa van egyelőre arra, hogyan kell 

folklórarchívumot/gyűjteményt úgy digitalizálni, hogy az majd valóban a folklorisztikai 

kutatás eszközévé váljon,279 a fejezetben röviden összefoglalt kezdetleges kísérletek azt 

mutatják, hogy a digitális paradigmában a kutatók az összes eddigi fontos folklorisztikai 

problémát (textualizációs dilemmák, klasszifikáció és tipológia kérdése, oikotípus, 

strukturalizmus, terjedés és variálódás, szellemi kulturális örökség, eredet stb.) érintik, s 

a kérdéseket újra felteszik. Az eszközök és módszerek informatizálódásával újra 

erősebben jelenik meg egy-egy természettudományi kutatási elmélet vagy modell 

(valószínűségszámítás és statikus fizika, a filogenetikus biológia, evolucionista biológia 

és pszichológia stb.). Néhány szerző azonban óvatosságra int ez ügyben, miszerint 

megfontolandó az, hogy biztosan szükséges-e a természettudományi (science) elméletek 

átvétele, hiszen a bölcsészettudományok alapvetően másként működnek, céljuk nem 

feltétlenül a bizonyítás, hanem „kérdések fejlesztése és új meglátások felfedezése”.280 

A számítógépes folklorisztikai elemzéseknek igazi kritikája még nincs, művelői 

óvatosan fogalmaznak, egyelőre inkább eszközök és módszerek fejlesztése és próbája 

zajlik, merőben új kérdéseket és eredményeket még kevéssé tud felmutatni. A 

digitalizáció önmagában természetesen nem old meg minden folklorisztikai problémát,281 

az új technológia, eljárás és elmélet legalább annyi hiányt, problémát szül és kérdést hagy 

majd megválaszolatlanul, mint ahányra válaszolt. Mindez azonban az eljövendő 

paradigma problémája, a jelenben egy multidimenzionális, digitális szövegelőkészítés új 

interpretációk és elemzések számára nyitja meg az utat, amelynek révén a 

folklórszövegek, ráolvasások bonyolult és komplex jelenségének megértéséhez juthatunk 

közelebb. A disszertáció e bevezető fejezetében vázolt számtalan dilemma és 

megválaszolatlan kérdés azonban nem a digitális textológia ellen s főleg nem a 

folklóradatbázisok készítése előli, vagy a számítógépes elemzésektől való elrettentés 

                                                 
278 Abello–Broadwell–Tangherlini 2012: 65. 
279Tangherlini–Broadwell 2014: 225. 
280 Ramsay 2003: 173. 
281 „Practicing computational humanities only makes sense if we develop questions that computers are 

better able to answer than are researchers” (Meder–Karsdorp–Nguyen–Theune–Trieschnigg–Muiser 2016: 

93). 
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céljából íródott, éppen ellenkezőleg. Bár a digitalizálás számos problémát és buktatót rejt 

magában, a kérdés továbbra is nyitott: hogyan érdemes tárolni, elemezni és mit lehet 

kezdeni a gigantikus méretűre duzzadt folklórarchívumokkal? A digitális 

bölcsészettudomány és azon belül a számítógépes folklorisztika egy új, de nem 

kizárólagos lehetőséget ad ezek megválaszolására. 

A kérdések kézzelfoghatóbb megválaszolhatósága érdekében a továbbiakban egy 

folklórműfaj és korpusz, a magyar ráolvasások szövegállományának digitalizálása 

kapcsán felmerült problémák alapján tárgyalom a folklórszövegek digitalizálásának 

témakörét. 
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3. RÁOLVASÁSOK. MŰFAJI KÉRDÉSEK, TEXTUALIZÁCIÓS ELJÁRÁSOK, 

TIPOLÓGIAI KÍSÉRLETEK, DIGITÁLIS ADATBÁZISOK 

 

A második fejezet nemzetközi áttekintéséből kiderült, hogy az egyik leggyakoribb 

folklóradatbázis-típus a műfajadatbázis, mellyel szemben hasonló kritikák merülhetnek 

fel, mint amelyek általában is érték a folklórműfajok vizsgálati módszereit az elmúlt 

ötven évben. A műfajadatbázisok népszerűségében minden bizonnyal szerepet játszanak 

– a tudománytörténeti örökségen és kutatástörténeti hagyományokon túl – olyan 

gyakorlati, praktikus tényezők is, hogy „kézenfekvő”, „egyszerű” egy-egy archívum 

műfajfiókjaiba sorolt céduláit, vagy műfajok alapján közreadott folklórszöveg-

gyűjteményeket digitalizálni. E praktikum vezérelte eljárások kapcsán azonban 

szükségszerű ismételten átgondolni a folklorisztikai műfajiság néhány kérdését, nemcsak 

azért, mert a disszertáció tárgyát tekintve maga is egy műfajadatbázis létrehozására 

vállalkozik, hanem azért is, mert a kritikák ellenére úgy tűnik, hogy a műfaj kiirthatatlan 

alapfogalma maradt a diszciplínának,282 ráadásul a digitális műfajadatbázisok 

elkészítésekor a műfaj egyszerre határozza meg a korpusz határait és az adatbázis-

készítés elméleti koncepcióját. 

 

3. 1. A műfajiság kérdése a folklorisztikában 

 

A műfaj és műfajiság fogalmának definiálása a nyugat-európai tudományosság 

általános tudományelméleti és nyelvi kihívásai közé sorolható. Mint sok más egyéb 

tudományos alapfogalommal – csak hogy a dolgozat tárgyánál maradjunk, például a 

mágia és a boszorkányság terminusaival is –, a műfajokkal is azt történt, hogy a 

mindennapi nyelvhasználatból kritikai reflexió nélkül vette át és kezdte el használni egy 

éppen alakulóban lévő diszciplína.283 A folklórműfajokat (népmese, népdal, népballada, 

hősepika) a folklorisztika.284 A folklorisztika esetében mindez ráadásul 

                                                 
282 Frog 2016: 50. 
283 Vö. Borsje 2019: Appendix 1. Magic and/or Religion, amelyben többek között idézi Jörg Rüpke alábbi 

megállapítását a vallástudományi fogalmakkal kapcsolatban: „Thus, historians of religion – supposed to 

produce ‘etic’ accounts and striving to apply a methodology of understanding (Verstehen) to their scholarly 

objects – often uncritically adopt emic constructs and ignore the subjective and interpretive nature of these 

frameworks. There is no clear dividing line between emic and etic in the contents of historiography, even 

where authors and primary audience do not belong to the same religious group […]. Whether orally or in 

writing, ‘etic’ reconstructions of a history largely depend on ‘emic’ narratives” (Rüpke 2011: 288). 
284 Frog 2016: 49. 
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összekapcsolódott a tudományág legitimizációs törekvéseivel.285 Míg az 

irodalomtudomány irodalmi műfajokkal, azaz a szerzővel ellátott magaskultúrával 

foglalkozik, addig a folklorisztika/néprajztudomány terrénuma a folklórműfajok 

vizsgálata (melyeket egyébként éppen az irodalmi műfajhierarchia mintájára alkotott 

meg). A 19. század végi, 20. század eleji elgondolás szerint e folklórműfajok szóbeliek 

és közösségiek, az írásbeliség és általában véve is az elit kultúra hatása alól mentesek, 

azaz „organikus, belső fejlődés” útján keletkeztek, tehát tisztán népi eredetűek.286 Később 

az intuitív módon bevezetett, „homályos” („fuzzy”) folklórműfajok az archívumi 

rendszerezés és a folklórszöveg-gyűjtemények rendezőelvévé váltak, ezáltal ideális és 

univerzális képet konstruáltak meg a műfajokról, műfajiságról.287 Talán e fogalmi és 

módszertani beágyazottság okozza, hogy ugyan a műfaj sok társdiszciplína analitikus 

kategóriája (irodalomtudomány, narratológia, nyelvészet, diskurzuselemzés stb.), egy 

tudományágban sem vitatkoztak annyit a műfajokról, mint a folklorisztikában, legalábbis 

E. Frog, Kaarina Koski és Ulla Savolainen a folklorisztikai műfajelméletekről írt nagyívű 

összefoglalója szerint.288 

A legtermékenyebb időszaknak ebből a szempontból az 1960–80-as éveket 

tekinthetjük, amikor pontosan ugyanazok a posztmodernitáshoz köthető perfomansz- és 

kontextusközpontú elképzelések kezdték ki a folklórműfajokat és műfajiságot, amelyek 

a folklórarchívumok „halott leleteit” is kritizálták. A sokáig univerzálisnak tekintett 

étikus kategóriák helyett a korábban számításba sem vett emikus, belső fogalmak 

megértését, azok dinamikus működését és használatuk vizsgálatát szorgalmazták a 

progresszív folkloristák.289 Ezenkívül fontos felismeréseket tettek a történetileg és 

kultúránként változó, egymásba könnyen behatoló fluid műfajokról és 

műfajegyüttesekről, valamint a kontextus és performansz által teremtett jelentésről. Ezek 

a kutatások azonban nem szüntették meg a műfaj fogalmát (s mint ahogy korábban, a 

dolgozat második fejezetében láthattuk, a textualizációs problémákat sem), annyi történt 

csupán, hogy a forma-tartalomként meghatározott műfajiságot felváltotta a forma-

kontextus központú értelmezés.290 

                                                 
285 Gulyás 2015: 12; Kapaló 2011a: 83–84. 
286 Gulyás 2015: 13–15. 
287 Frog 2016: 49. 
288 Frog–Koski–Savolainen 2016a: 11; 2016b: 17. 
289 Frog 2016: 50. 
290 Frog 2016: 60–70. 
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A kritikák azonban két fronton radikális szemléletváltást hoztak a folklorisztikában – 

még ha ez a gyakorlat szintjén olykor kevésbé, vagy megkésve érzékelhető is. Az egyik, 

hogy sikerült végre felszabadítani a műfaj = szöveg elképzelés alól a folklorisztikai 

műfajiságot.291 Az irodalmi műfajokkal szemben – amelyek Frog szerint 

megkérdőjelezhetetlenül „nyelviek, szövegesek” (verbal) –, a folklórműfajok lényegi 

tulajdonsága ugyanis, hogy kulturális gyakorlatokba ágyazottak, azaz praxishoz 

kötöttek.292 Ráadásul – ahogy Gulyás Judit összefoglalta a médiumváltás problémaköre 

kapcsán –: „a szóbeliségben szöveg szigorúan véve önmagában nem létezik, hiszen 

minden esetben performatív módon nyilvánul meg, s ennek során értelemszerűen 

változik, azaz variánsokban létezik, és nincs szövegazonossága.”293 

A másik változás, hogy a 20. századi posztmodern fordulatok óta tisztában vagyunk 

azzal, hogy a műfajok kutatói konstrukciók. A 21. század felől visszatekintve banálisnak 

tűnhet e megállapítás, azonban óriási váltást jelentett azon folklorisztika számára, amely 

kezdetben a műfajok a priori létéből indult ki, és nagyon sokáig egy elképzelt és idealizált 

műfaj lenyomataként tekintett csupán az egyes folklórszövegekre. E felismerésből 

azonban nem következik szükségszerűen, hogy a műfajt mint analitikus eszközt száműzni 

kellene a tudomány (a folklorisztika vagy egyéb diszciplína) eszköztárából. Ha a 

műfajokat flexibilis, dinamikus kutatási eszközként használjuk, s tisztában vagyunk 

kutatási eszköz jellegükből fakadó előfeltevéseikkel és korlátaikkal – tehát tkp. azzal, 

hogy nem objektívek és nem állandó, változatlan és változtathatatlan kategóriák –, akkor 

igenis számos módon segítik a tudományos elemzést és interpretációt.294 

Frog szerint a műfaj „az adott tudományos diskurzus, valamint a kutató egyéni 

konstrukciója, amely párbeszédben áll a vizsgált anyaggal, a feltett kutatói kérdéssel és a 

terminus használatának megörökölt kereteivel.”295 Honnan és milyen kereteket örökölt 

meg a ráolvasáskutatás? A következő alfejezetekben e kérdés megválaszolása érdekében 

                                                 
291 Frog, Koski és Savolainen szerint ez csak a 20. század második felére sikerült több irányzat és 

megközelítésmód együttes eredményeképpen (Frog–Koski–Savolainen 2016b: 27). 
292 „[...] transmitted, maintained and socially negotiated through cultural practices” (Frog 2016: 56). 
293 Gulyás 2015: 20. Kurzív kiemelés az eredeti szövegben. 
294 Frog, Koski és Savolainen szerkesztésében 2016-ban megjelentett tanulmánykötetet a folklórműfaj és 

műfajiság, mint kutatási eszköz és koncepció rehabilitációjának szándéka hívta elő, s a gyűjteményben 

számos tanulmány, példa és érv olvasható ennek alátámasztására; pl.: „Just as looking across categories 

identified as genres in different media and historical environments can shed new light an innovative 

perspectives on the phenomena compared, so too can the different approaches to genre and the ways that it 

is used and handled as a tool” (Frog–Koski–Savolainen 2016b: 30). 
295 „[...] genre is a construction of individual researchers and disciplinary discourses in dialogue with 

research materials, research questions, and inherited patterns of use of the term” (Frog 2016: 51). 
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a ráolvasások kutatástörténetéről, műfajiságáról, textualizációjáról és tipologizálásáról 

lesz szó. 

 

3. 2. A ráolvasás fogalma és műfaja 

 

A ráolvasások kutatása szempontjából James A. Kapaló szerint legalább három 

tudáselőállítási területet (knowledge-producing field) kell figyelembe vennünk, amelyek 

meghatározták az elmúlt századokban azt, hogy milyen keret(ek)ben történjék a jelenség 

elemzése és értelmezése: a vallásos intézményeket (egyház és teológia) és az ebből 

kibontakozó nyugati keresztény értelmiségi gondolkodást, a nemzeti folklorisztikákat, 

valamint a szociálantropológiai/vallásantropológiai elméleteket.296 E fentiek mindegyike 

hozzájárult ahhoz, hogy a 20. század folyamán a ráolvasást többnyire a „mágia verbális 

eszközeként”297 határozzák meg, és ahhoz is, hogy a ráolvasásról és az imáról diematrikus 

ellentétpárban gondolkozzanak a kutatók.298 Bár a folklorisztika műfaji és népi kultúráról 

kialakított alapfogalmai minden kétséget kizáróan fontosak voltak a ráolvasás 

fogalmának megalkotásában,299 a nemzetközi ráolvasáskutatás egészét tekintve mégis 

úgy tűnik, hogy a definíciót és a műfaj vizsgálatát elsősorban a keresztény európai 

értelmiség teológiai-vallástörténeti diskurzusa határozta meg, és sok esetben a mai napig 

ez határozza meg. 

Bizonyos szempontból ugyanis a ráolvasások gyűjtése, közzététele és kutatása már a 

19. századtól kezdve, a par excellence folklórműfajokéhoz képest (népmese, népballada, 

népdal, hősepika) másként, alternatív módon alakult. A 19. század végi, 20. század eleji 

folklorisztika elsődlegesen az ősvallás rekonstrukciójának szándékával kutatta a 

ráolvasásokat, valamint a nyelvtörténészeket foglalkoztatták e szövegek, mint „régi”, 

„érdekes” nyelvemlékek.300 A műfaj azonban jellegéből adódóan kikerülte az 

                                                 
296 Kapaló 2011a: 81. 
297 Pócs 2014: 14; Sebeok 1974. 
298 Kapaló 2011a: 80. 
299 Kapaló tanulmányában amellett érvelt, hogy a magyar néprajztudományban az ima, archaikus ima és 

ráolvasás mesterséges, étikus műfaji szétválasztásának oka a folklorisztika műfajiságon alapuló 

legitimizációs gyakorlata (Kapaló 2011a). 
300 A század végétől az Ethnographia és a Magyar Nyelvőr (többek között az utóbbi „Babonák” című 

rovatában) számos, 19. században gyűjtött szöveget közölt (Pócs 2014: 33). A ráolvasásokat azonban nem 

kutatták szisztematikusan, nem születtek önálló ráolvasásgyűjtemények, mint ahogy például a 19. századi 

Skóciában vagy Norvégiában. A 19. századi európai kutatások közül kiemelkedik a skót-gael ráolvasások 

megszállott gyűjtője, Alexander Carmichael (1832–1912), lásd: Stiùbhart 2013; valamint a norvég Anton 

Christian Bang (1840–1913) egyháztörténész munkássága, aki szisztematikusan gyűjtötte a ráolvasásokat 

és mindenféle egyéb mágikus tartalmú kéziratot, majd 1901–1902-ben Norske hexeformularer og magiske 
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írásbeliség–szóbeliség, de többnyire még a népi–elit dichotómiára épülő hagyományos, 

éles szembeállításokat is. Sőt, az írásbeliségből származó adatok nagy száma (amelyek 

használói és előállítói általában egyházi – de legalábbis írástudó – személyek voltak) 

eleve lehetetlenné tette azt, hogy csak és kizárólag „népi” műfajként tekintsenek a 

ráolvasásokra.301 Mindez nem jelenti azt, hogy alapvetően ne a népit, az ősit, a 

kereszténység előttit szerették volna rekonstruálni, és azt sem jelenti, hogy az „Urtext” 

megalkotása ne lett volna célja a ráolvasások kutatóinak. 

Ugyanakkor az ősvallás rekonstrukciójának szándékából, valamint a műfaj 

gyűjtésének paradoxonából fakadóan azt is elmondhatjuk, hogy sokkal kevésbé, sőt talán 

egyáltalán nem „írták át” a ráolvasásokat, legalábbis a magyar esetben.302 Egyrészt a 

történeti forrásokhoz tapadó erős nyelvtörténeti hozzáállás miatt – tkp. az egyes 

nyelvemlékek, kihalt szavak precíz átírására, megfejtésére, helyes olvasatára fókuszáltak 

–, másrészt a ráolvasások esetében nem kellett a textualizáció során elvesztett „hatást” 

visszaépíteni a szövegbe, mint ahogy a népmesénél, népballadánál szükségesnek érezték 

                                                 
opskrifter címmel nyolcszáz oldalas kötetet adott ki a saját gyűjtéseiből, a történeti forrásokból, illetve 

tanára, Moltke Moe (1859–1913) gyűjteményéből; lásd: Amundsen 2013. Magyar viszonylatban a 19. 

században főként nyelvészeti kutatások révén került felszínre néhány kora újkori forrásból származó 

ráolvasásszöveg, mint „régi”, „érdekes” nyelvemlék. A Magyar Tudós Társaság 1832-ben tartott harmadik 

ülésén határozta el a magyar nyelv történetére vonatkozó adatok összegyűjtését, mely törekvésük egyrészt 

tudományos indíttatású volt: azt célozták meg, hogy a nyelvészet iránt érdeklő társasági tagok 

összehasonlítások által könnyebben dolgozhassanak, főként azt vizsgálva, hogyan változott a nyelv. 

Másrészt nyelvújító célokat is szolgált a leendő gyűjtemény, a magyar nyelv „hajdani nyomainak”, „régi 

emlékeinek” felkeresése révén; sok, addigra már kikopott, de jó hangzású szót kívántak megismertetni, sőt 

újra divatba hozni: „nyelvünk inkább általa bővüljön, mint gyökértelenül, hasonlóság nélkül javaslott rossz 

új szó által”. Harmadrészt az összegyűjtés a megőrzést szolgálta, ahogy a végül 1838–1840-ben publikált 

kétkötetes kiadvány előszavában olvashatjuk: „Maradjanak fenn a nemzet nyelvének ezen eddig feltalált, 

még elékerülhető régi emlékei, együtt, egy gyűjteményben, mert külön magános személyeknél, 

viszontagságok miatt úgy veszhetnének el, mint eddig hihetőleg több eltűnt, gondatlanság s hazai ezernyi 

zaj miatt.” A betűhívre lemásolt szövegeket Régi magyar nyelvemlékek címmel Döbrentei Gábor 

szerkesztésében jelentette meg a társaság. E gyűjtemény második kötetében közölték a gyöngyösi ferences 

rendi könyvtár tulajdonában lévő, 1528-ban nyomtatott latin nyelvű Biblia üres lapjain található két, 

nyilakra parancsoló, kincskereső ráolvasást, valamint egy Luther ellen íródott, 1530-ban Tübingiában 

nyomtatott könyv címlap elé kötött lapjain szereplő három „kórság” és egy „ördög nyila” elleni szöveget. 

A kiadás elveihez tartozott, hogy minél pontosabb információt adjon a megtalált iratról, valamint hogy a 

„nemzet akkori műveltségi foka” szerint elhelyezze a szöveget (Döbrentei 1838: IV–V). 
301 Döbrentei a latin nyelvű Bibliáról azt is megállapítja, hogy egy bizonyos Mihály deák használta Pesten 

(Döbrentei 1838: IV). 
302 Persze ennek ellenkezőjére is van példa. A 19. századi Alexander Carmichael hat kötetes skót, gael 

gyűjteménye, a Carmina Gadelica: hymns and incantations with illustrative notes on words, rites, and 

customs, dying and obsolete, mely 1832 és 1912 között jelent meg, az egyik legvitatottabb és legismertebb 

nyomtatott gyűjteménye az angolszász ráolvasáskutatásnak. Az 1970-es években annyira bizalmatlanná 

váltak a kutatók a Carmichael által szerkesztett és kiadott szövegekkel szemben, hogy hitelességüket 

megkérdőjelezve a műfaj kutatása is teljesen visszaszorult. Carmichael esetében ugyanis nyilvánvalóvá 

vált, hogy nagyon sok szöveget átírt, archaizált, vagy maga talált ki stb. A szövegek eredeti jegyzetei nem 

maradtak fent, ezért a későbbi beavatkozások nem fejthetők vissza (Stiùbhart 2013: 29). 
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azt a korabeli folkloristák a médiumváltás egy korabeli megoldásaként.303 A „hatás” 

valójában nem is volt annyira ismert. Már a 19. században többen arról panaszkodtak, 

hogy ráolvasásokat nehéz gyűjteni, mert titkos, egyéni használatról van szó. A ráolvasás 

ebből a szempontból is különutasnak tekinthető a klasszikus folklórműfajok között. Bár 

a tudás közös és alkalomhoz kötött (pl. krízishelyzetek), előadása nem közösségi, nem 

nyilvános, hiába vannak specialistái (pl. tudósok, gyógyítók, javasok stb.), ugyanakkor a 

szövegek között léteznek közismert, nem titkos és nyilvánosan is előadottak is.   

Már a 19. században is felmerült módszertani problémaként, hogy szinte lehetetlen 

elsődleges kontextusában megfigyelni a jelenséget.304 Kiss Mihály 1868. február 28-án 

keltezett levelében például azt írja Kriza Jánosnak, hogy „[…] a reáolvasások ma is 

divatoznak; de alig lehetett egész életemben párszor szerencsém, a szavak 

mummogásának értelmét nem vehetőleg, a mummogóhoz közelednem. Titkukat pedig az 

ők castja is védi.”305 A református lelkész, irodalomtörténész, nyelvész Szilády Áron 

pedig a Magyar Nyelvőr negyedik évfolyamában 1873-ban hívja fel a figyelmet arra, 

hogy a szövegekhez azért nehéz hozzájutni, mert „a javasok azt hiszik, hogy ha 

tudományukat mással közlik, azután ők maguk semmi bajon sem tudnak segíteni. De meg 

az üldözéstől is tartanak, mit méltán és méltatlanul boldog-boldogtalan elkövet rajtuk. 

Okkal-móddal azonban mégis ki lehet belőlük venni, csak az utánajárást, fáradságot ne 

sajnáljuk.”306 Számos 20. századi példával lehetne folytatni e sort, a téma gyűjtésének 

nehézsége pedig csak kis mértékben enyhült azáltal, hogy időben a 21. századhoz 

közelítve egyre kevésbé érezhették az adatközlők azt, hogy e tudásmegosztásért bármiféle 

hátrányos megkülönböztetés éri őket.307 A szövegek erejének elvesztése a legutóbbi 

időkig, sőt a mai napig a jelenség része.308 

                                                 
303 Gulyás Judit szerint a népmesék átírásának egyik oka a 19. század végén, 20. század elején az volt, hogy 

a szóbeli szöveg a médiumváltás következtében elveszítette „hatásának jelentős részét, az élményt s 

mindazt, amit az előadó és közönsége közös tudása, nonverbális kommunikációjuk biztosított, vagy éppen 

a deixis nyelvi elemeit, amelyek a közös jelenlétből fakadnak. Ezért az írásbeliségben, a lineáris olvasás, a 

visszakereshetőség közegében egy ilyen szöveg nem tud működni, vagyis vissza kell írni bele ezt a hatást, 

az elveszített aspektusok kompenzációjaképpen” (Gulyás 2015: 25). 
304 Lásd például Stiùbhart 2013-es tanulmányát a skót Alexander Carmichael 19. század második felében 

tett ráolvasásgyűjtő útjairól, Carmichael sokféleképpen próbált az eredeti kontextus részese lenni (Stiùbhart 

2013). 
305 Szakál 2012: 198. Ezúton is köszönöm Szakál Annának, hogy az adatot a figyelmembe ajánlotta. 
306 Szilády 1873: 305. 
307 Bár manapság nem éri őket hátrányos megkülönböztetés, ugyanakkor az adatközlők általában tisztában 

vannak a „babonák” általános megítélésével, illetőleg az aktuális egyházi, „papi” állásponttal (Hesz 2008: 

23–24; 2017: 359). 
308 Vasas Samu kalotaszegi gyűjtésének bemutatása kapcsán jegyzi meg, hogy „a ráolvasásokat nem szabad 

hallania senkinek, mert különben hatástalanok maradnak. Emiatt csak akkor mondták hangosan, ha 

bizonyosak voltak róla, hogy nem hallja senki. Mások jelenlétében csak sietve elmormolták” (Vasas 2009: 

28). A gyűjtési-módszertani probléma ugyanúgy fennáll ma, a 21. században is, sőt hosszabb, résztvevő 
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Valójában az egyetlen dichotomikus ellentétpár, amibe belekényszerült a 

ráolvasáskutatás, az a mágia–vallás oppozíció (amelyet elsősorban a nyugati keresztény 

vallási intézményektől örökölt). A tudományos kutatásokat tekintve kezdetben a pogány–

keresztény szembeállítás tűnik mérvadónak, mely később a mágia–vallás átfogóbb, a 20. 

század első harmadára kialakuló vallástudományi és folklorisztikai tudományos 

koncepciókhoz is illeszkedett. A 19. században a magyar ráolvasáskutatás szempontjából 

legjelentősebb kutatónak Ipolyi Arnoldot tekinthetjük, aki a Grimm testvérek Deutsche 

Mythologie című művéhez hasonlatos grandiózus vállalkozásban, a Magyar 

mythologiában (1854) a magyar ősvallás rekonstruálását kísérelte meg és a kötet Igézés, 

ráolvasás című fejezetében tárgyalta a ráolvasások szinkrón és diakrón aspektusait.309 

Ipolyi tudományos életpályájának későbbi szakaszaiban is vissza-visszatért a témához, 

1872-ben például a Századok hasábjain kitörő lelkesedéssel, magyarázó jegyzetekkel 

közölte Nyáry Albert bagonyai családi levéltárában tett felfedezését, az azóta „bagonyai 

ráolvasások” néven ismert három szöveget, mely mindmáig a legrégebbi magyar nyelvű 

dokumentum (1488) a műfajt illetően. A szövegek fontosságát pedig az alábbiakban 

foglalta össze: 

A régiség- és történetvizsgálat már régebben tisztában van vele, hogy ezen ráolvasási 

mondatok és tények nem egyebek, mint eredetileg az őspogány vallásokban dívott 

vallásos mondatok, imádságok, énekek, úgynevezett „inprecatiók, incantatiók” az ó-

németben és finnben rúna, heliruna (Segen, Sprüche), azaz ősvallási, mythicus eszmékkel 

átszőtt mondatok, melyek bizonyos természetes orvoslási és kuruzslási, vagy csak jelvies 

ilyes cselekvényhez kötve, annak az istenek által való elősegítésére, sőt magyarázásra 

használtattak. Ámbár – mint mondók – jelenleg már sok esetben ezen jellemök alig 

ismerhető fel.310 

 

Ezután történeti, fejlődési magyarázatba kezdett, miszerint a pogány vallás kiirtásával 

ezek az „ősvallási hiteszmék s alakzatok” kihaltak, értelmüket elvesztették, s mivel a 

kereszténység ezen elemeket nem tűrte meg, helyükbe „keresztény hiteszmék” és a 

keresztény vallás megszentelt alakjai, történetei léptek. Végül „maga a cselekmény 

sajátlagi okozatos eredeti jelentőségét vesztve, kuruzszsá, babonává aljasodott; valamint 

ez alanyilag is mindenkor az eset, valahányszor a vallási tény és szertartás benső eredeti 

értelmét vesztve, üres, értelmetlen cselekvénynyé lesz”. Úgy gondolta, a 

ráolvasásszövegek e keresztény színezete, valamint a „középkori élet fejletlensége” okán 

                                                 
megfigyelésen alapuló terepmunkán is viszonylag ritka, hogy valaki jelen legyen a ráolvasás eredeti 

aktusakor, hacsak nem éppen őt kezeli a ráolvasó. Ehhez vö. Takács 2015: 15; valamint James A. Kapaló 

gagauzi tereptapasztalatát: Kapaló 2011b: 171–172. 
309 Ipolyi 1854: 396–399. 
310 Ipolyi 1872: 2–3. [Kurzív kiemelés tőlem: I.E.]. 
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maradhatott fent ilyen sokáig ez a „pogány” szokás. Tehát a műfaj fontos, hiszen az 

ősvallás elemeit lehet belőle visszafejteni. Ipolyi az európai adatokat ismerve jól 

rátapintott a ráolvasáskutatás némelyik, szinte máig aktuális és sokszor megoldatlan, 

megoldhatatlan kérdésére, problémájára,311 s inkább a közös keresztény kultúrkörből 

eredeztethetőnek tartotta e szövegeket, mintsem pogány hagyománynak. Tanulmánya 

végén így fogalmazta meg kételyeit, kérdéseit: 

Vajjon azonban így voltak-e eredetileg nálunk is régi magyar e nemű igézési 

formuláinkban eredeti pogány hitfogalmaink, istenségi neveink vagy félisteneink nevei 

beszőve? Ezek helyébe léptek-e, mint a németben láttuk, a keresztyén nevek és 

fogalmak? Vagy hogy ezen anyag is amúgy egyszerű átvételkép fordításként jött hozzánk 

át? […] Ki tudná mindezt most már bizonyosan megmondani! – Igaz, hogy az utóbbi: a 

kölcsönzés ebben is, majdnem valószinűbbnek látszik most. De nem voltak-e ebben épen 

legdúsabbak népcsaládunk más népségei, mint példáúl a föntebb idézett finn emlékek 

mutatják?312 

 

A 19. század végi szövegközlések általában mindegyike kiemeli, hogy szövegek 

„pogány voltuk”, „ősvallási” vonatkozásuk miatt fontosak és értékesek a kutatás számára. 

Például Thaly Kálmán 1883-ban a Századok „Különfélék” elnevezésű rovatában közölt 

Gyógyítások ráolvasás és babonaság által címmel szövegeket Eszterházy Ferenc 

kéziratos recepteskönyvéből, s az alábbiakkal indokolja a publikálást: „Tudjuk, minő 

jelentősége van az efféle följegyzéseket tartalmazó – kivált több százados keletű – 

irományok adatainak mӱthologiai szempontból; és ezért sietünk mi is a régi magyar 

mӱthologiából származtatható nyomok és hagyományok búvárait megörvendeztetni jelen 

közleményünkkel.”313 Vikár Béla figyelmét 1899. február 15-én, Eperjesen dr. Horváth 

Ödön, a jogakadémia dékánja hívta fel arra, hogy az eperjesi evangélikus kollégium 

igazgatójának, Szlávik Mátyásnak a könyvtárában egy Werbőczi-féle Decretum juris 

consvetudinarii (II. kiadás, Debrecen, 1611) példány hátulsó borítéklapján „régi 

följegyzés olvasható”.314 Vikár nyelvi és tartalmi szempontból is számottevőnek tartotta 

a szöveget; cikkében főként az egyes kihalt szavakat próbálta értelmezi (például „zad 

fekely” stb.), majd a ráolvasásokban gyakori „ige” szó alkalmazását magyarázta. Rövid 

közlésében a „pogány maradványokat” domborította ki: 

Az itt, valamint ráolvasóinkban gyakorta szereplő Boldogasszony, akit a ráolvasók Szűz 

Máriával azonosítanak, kétségkívül ősvallási emlék, és a betegségeket gyógyító 

istenasszony (földanya) emlékét őrzi. Fontos tárgyi adat, hogy a beteg állatot „napkelet 

                                                 
311 Lásd például: Pócs 2002a, 179; Smallwood 2004; Gay 2004. 
312 Ipolyi 1872: 6. 
313 Thaly 1883: 363. 
314 Ilyefalvi 2014a: A/17. A disszertácóban az Ilyefalvi 2014a kötetben publikált szövegekre sorszámuk 

alapján hivatkozom és ennek megfelelően az általam készített modern átírás szerint idézem őket. 
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felől kell fordítani.” Ez a ráolvasókban eddig nem ismert vonás szintén az ősi hit 

maradványa, mely a naptisztelettel függ össze. Úgy látszik, hogy a betegségek 

gyógyítását a föld- és a napisten együttes segítségétől kérték és várták.315 

 

A 19. század végére legitim és kutatandó témává válik tehát a ráolvasás. E 

legitimizáció, ahogy egyéb folklórműfajok vonatkozásában, úgy a szómágia 

vonatkozásában sem volt adott, nem elsősorban annak népi, pórias, szóbeli jellege, hanem 

a mágia nyugati-európai negatív megítélése miatt. A Döbrentei Gábor 1838-ban a 16. 

századi nyomtatott latin nyelvű Biblia üres lapjain található nyilakra parancsoló és 

kincskereső ráolvasások szövegéhez még az alábbi megjegyzést fűzi: „Van ezen 

babonáskodás, Genesis végénél megkezdve, Malachias után végezve, hol a »Nyilakra 

parancsolás« után mindjárt »szentelt vessző«-vel űzött ostobaság áll.”316 Ipolyi Arnold 

azonban ezt a megfogalmazást és szemléletmódot 1854-ben (már) kritikával illette.317 

Itt érdemes megjegyezni, hogy a magyar folklorisztika – ahogy az európai 

folklorisztika és néprajzkutatás – első kutatói általában egyházi személyek; papok, 

lelkészek, tanítók, elöljárók voltak. A mágia, néphit tudományos kutatása kezdetben 

szakmailag bizonytalan talajon állt. Jó példa erre Anton Christian Bang (1840–1913) 

norvég lutheránus teológus, egyháztörténész, folklorista munkássága. A 19. századi 

Norvégiában ugyan gyűjtötték a ráolvasásokat, de nem adták őket közre, egyrészt mert 

nem volt esztétikai, kulturális értékük, másrészt (és leginkább ezért) morálisan negatív 

megítélés alá estek e szövegek.318 Bang volt az egyetlen, aki a többiekkel ellentétben a 

műfaj kanonizációján fáradozott, a századfordulón pedig megjelentette több mint 800 

oldalas, Norske hexeformularer og magiske opskrifter című ráolvasásgyűjteményét, mely 

később az európai ráolvasáskutatás egyik legterjedelmesebb szövegkiadása és alapműve 

lett. Bang elsősorban tudósként vizsgálta az anyagot, főként a szövegek történetisége 

érdekelte. Például a korszak módszerének megfelelően kéziratok családfáit állította fel 

(egy ősszöveget feltételezve kereste az „Ur-Cyprianus”-t) és a szövegek germán, 

skandináv, vagy keresztény eredetének problémáját próbálta megfejteni.319 Arne Bugge 

Amundsen szerint azonban az anyag semleges értelmezéséhez (ő is) „túlságosan lelkész” 

volt, a mágiát ezért sem sikerül(hetet)t ekkor még a norvég nemzeti kánonba emelni. Bang 

                                                 
315 Vikár 1899: 209–210. 
316 Döbrentei 1840: 45. 
317 „ily emlékek s különösen ez, ős vallásunk tekintetéből sokkal becsesbek, mintsem hogy azok csupán 

»ostobaságok s egészen közönséges fausti(!) babonás holmi« volnának mint erre Döbrentei együgyün 

megjegyzé” (Ipolyi 1854: 511). 
318 Amundsen 2013: 17–18. 
319 Amundsen 2013: 21. 
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a kötet bevezetőjében például azt írja, hogy e szövegek szaporítják az ördög gondolatait 

és szándékait, ráadásul naiv hiedelmek, hiszen az az elképzelés, hogy a szavaknak 

önmagukban ereje lehet, összeférhetetlen azzal, amit a lutheránusok Isten és ember 

kapcsolatáról tartanak. Bang értelmezésében ez nem vallás, hanem a „korrupt 

katolicizmus” hagyatéka, babonaság. Másrészt helytelenítette, hogy Norvégia egyes 

részein még használatosak ezek a (szerinte egyértelműen) kereszténység előtti, germán 

kultúrából származó szövegek. Harmadrészt úgy vélte, hogy mindenféle mágia 

használata babona, mert nem felel meg a modern gondolkodásnak.320 Mivel indokolta 

akkor mégis Bang e szövegek kiadását, saját kutatását és hogyan tudta megőrizni a kettős 

identitást (egyházi és modern tudományos)? Bang szerint megbocsájtható neki, hogy 

efféle témákkal foglalkozik és ilyen könyvet ad ki, mert a norvég emberek már annyira 

tanultak és felvilágosultak, hogy nagyon kevés az esélye annak, hogy széles körben újra 

elkezdenék használni e szövegeket. Az indoklás másik eleme természettudományos 

párhuzamra épült: a természettudósnak is le kell írni undorító, félelmetes dolgokat, ő is 

ugyanezt teszi mint történész.321 

Egyelőre még nem látjuk, hogy területileg és felekezetenként hol és mikor történik 

meg Magyarországon az az attitűdváltás (először az egyházi elit tudós személyeinél, majd 

pedig az alsópapságnál), amely elvezeti a 18. században még „babonairtó” és 

felvilágosodást, népnevelést szorgalmazó egyház képviselőit a tisztán néprajzi, történeti, 

tudományos igényű vizsgálatokhoz. Nem tudjuk, hogy a katolikus pap (későbbi püspök) 

Ipolyi Arnold, a református lelkész (későbbi dunamelléki református egyházkerületi 

főjegyző) Szilády Áron,322 vagy az erdélyi unitárius lelkész (későbbi háromszéki esperes) 

Kiss Mihály, illetve a gyűjtőhálózatot irányító erdélyi unitárius püspök, Kriza János, 

hogyan viszonyult a kérdéshez egyházi személyként. Annyit mondhatunk el, hogy a 

fentiek közül mindegyikőjük a téma tudományos kutatását, a szövegek összegyűjtését és 

közreadását sürgette – vagy legalábbis részt vett benne –, mely munka során (már) 

egyáltalán nem merült fel akadályként egyházi személy mivoltuk.323 

                                                 
320 Amundsen 2013: 22–24. 
321 Amundsen 2013: 24. 
322 Bár Szilády alábbi megjegyzéséből, miszerint a ráolvasóktól azért nehéz gyűjteni, mert tartanak az 

üldözéstől, „mit méltán és méltatlanul boldog-boldogtalan elkövet rajtuk” arra következtethetünk, hogy 

bizonyos tekintetben ő maga is helyeselte a babonairtást (Szilády 1873: 305). [Kurzív kiemelés: I.E.]. 
323 Remélhetőleg a Bárth Dániel vezetésével 2018-ban az ELTE BTK Folklore Tanszékén megalakult 

MTA–ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport tevékenysége révén majd tisztábban látjuk 

e kérdést a magyar anyagra vonatkozóan. 
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A 18–19. századi magyar tudományos terminológiában használt mitológia és ősvallás 

nem illeszkedtek teljesen a mágia–vallás dichotómiába, az ősvallásról elsősorban mint 

vallásról gondolkodtak, nem néphitről, hiedelemről vagy mágiáról. E fogalmak csak a 

20. század közepére szilárdultak meg szakterminusként mind a néphitkutatásban, mind a 

vallástudományban. A 19. század alakuló folklorisztikájában ennek megfelelően a 

ráolvasás, szómágia leírására – ahogy a hiedelem és babona jelenségeinek megnevezésére 

is – a terminológiai zűrzavar jellemző.324 

Ipolyi Arnold Magyar mythologia című művében megemlíti, hogy a „ráolvasás”, 

„kiolvasás” szavakat az akkori, 19. századi szótárak nem ismerték, nem volt rájuk bevett 

(szak)terminus.325 Szinte ahány közlő, annyi megnevezés fordult elő. Döbrentei Gábor a 

„babonás keresztelés vagy szentelt vesszőre kísértő olvasás, aranykincs lelése végett”326 

meghatározással él. Ipolyi Arnold is többször igen körülményes körülírást használ: 

„»ráolvasás«-féle kuruzsló gyógyításszöveg”; vagy például „babonás kuruzsló 

ráolvasással való gyógyítás”.327 Radvánszky Béla Magyar családélet és háztartás című 

munkájában a bagonyai ráolvasásokra mint „varázsima lóbetegségek leküzdésére”,328 a 

Máriássy János Gyógykönyvében talált szövegre pedig mint „égi háború és veszettség 

ellen való ráolvasás” hivatkozik.329 Ipolyi a Századokban megjelent, a Szopori család 

hagyatékából származó két szöveget mint „táléra való imádság”-ot és „lóbetegségre való 

igézés”-t közli újra.330 A 19. századi közreadók leginkább a forrásban fellelhető eredeti 

megnevezést igyekeztek használni, ezeken kívül a ráolvasás és a varázsima tűnik ki, mint 

alakuló terminus. 

A 20. század elején a terminológia fokozatosan kezdett egységessé válni, de még 

Bolgár Ágnes és Szendrey Zsigmond is felváltva, mintegy szinonimaként használták a 

„ráolvasás”, „varázsige” és „varázsima” kifejezéseket.331 A magyar néprajztudomány 

első összefoglaló művében, a Magyarság néprajza című sorozatban az 1930-as évek 

végén, 1940-es évek elején Solymossy Sándor „ősvallási babonákként” ír a „Hitvilág” 

című fejezet alatt a ráolvasásokról, mint „varázserejű” szavakról.332 A magyar 

folklorisztikában végül a Magyar néprajzi lexikon „ráolvasás”, „varázsszó, varázsige, 

                                                 
324 A babona és hiedelem fogalomtörténetéhez lásd: Czégényi 2012. 
325 Ipolyi 1854: 396. 
326 Döbrentei 1840: 44. 
327 Ipolyi 1872: 2. 
328 Radvánszky 1879: 89. 
329 Radvánszky 1879: 82. 
330 Radvánszky 1879: 82. 
331 Bolgár 1934; Szendrey 1937. 
332 Keszeg 2013: 43. 
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varázsformula” és „ima” címszavainak megírásával tisztázódott a ráolvasás 

folklorisztikai szakterminusa, Pócs Éva definíciója által.333 A tudományos szakterminus 

és definíció megszületésével a ráolvasás pedig hosszú ideig megkérdőjelezhetetlenül a 

mágia, mint a korban használatos vallástudományi fogalom és koncepció alá került: 

ráolvasás: mágikus célra használt, hagyományos formában élő szöveg. Egyének adják 

elő, az egyéni élet befolyásolása céljából. Keletkezésének és fennmaradásának alapja a 

kimondott szó hatékonyságába vetett hit (szómágia), amely igen régi, és a → mágikus 

eljárásoknak világszerte egyik alapját képezi.[…]334 

 

Vagy, ahogy a Pócs Éva bevezető tanulmányában olvashatjuk a Ráolvasások újabb, 

2014-es kiadásában: „a ráolvasás a mágia verbális eszköze.”335 Ugyanakkor e definíció 

mindkét tagját (mágia, verbális) számos kritika érte, főként az elmúlt 20–30 évben. 

Kezdjük e kritikák áttekintését, és a fogalom korpuszt meghatározó és interpretációt 

befolyásoló szerepének felülvizsgálatát a verbális jelzővel. 

 

3. 2. 1. Verbális – nem verbális 

A klasszikus meghatározások szerint a ráolvasás szöveg, melyet változatos rítusok 

kísérhetnek. A ráolvasás, ima vagy tágabban a „rituális nyelv”, azonban nem pusztán 

szöveg, csak szövegként nem lehet értelmezni.336 Még írott szövegként sem veszíti el a 

műfaj alapvetően performatív és szóbeli jellegét,337 hiszen a kéziratos írásbeli szövegeket 

is egy szóbeli, összetett rituális performanszra szánták.338 A leírt kéziratok ráolvasásait 

elsősorban nem olvasták, a szövegeket adott helyzetben performatív módon aktualizálták. 

Az aktualizáció jelölései a kéziratokban például a címzett behelyettesítésére használt N. 

vagy N.N. rövidítések, a párbeszédes előadásmód rögzítésének igénye, illetve a szövegek 

elején az „én” személyes névmás használata.339 Erdélyi Zsuzsanna levélben kapta az 

alábbi vízvetési imádságot, mely jól szemlélteti az aktualizációra vonatkozó N.N. jelölést: 

< Vízvetés imádság > / * Most leírok egy másik imádságot mit ugyan csak gyogyitásra 

használtak az un. Vizvetés mitigizet gyogyitására csinálták. * / {Elindult a Boldogságos 

Szűzmária az ő áldott szentséges szent / Fijával a szent Isten szent templomába szentmise 

hallgatásra. / Elől talált három pogány zsidó leányt talpig feketébe lén, / ugy meg nézték 

                                                 
333 Pócs 1979; 1981a; 1982. 
334 Pócs 1988. 
335 Pócs 2014: 14, 39. 
336 Tambiah 1968: 176; Wheelock 1982; Garner 2004; Passalis 2011: 37; Borsje 2016. 
337 Olsan 1999: 401. 
338 Fisher 2016. „Recorded with and without ritual instructions, with and without incantations, with and 

without clear lexical meaning, the body of charms as a whole cannot be fully realized on the printed pages 

but depend on performance context” (Garner 2004: 22). 
339 Borsje 2016: 43. 
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a boldogságos Szűzmária ölébe az Úrjézus szőrnyű halált halt. / Akkor a boldogságos 

Szűzmária el ment a jordán folyohoz, / kimeritett három csep vizet. / Belévetett három 

eleven szenet, / vizet vetett az ő áldott szentséges szent Fijának, hogy meggyógyuljon és 

megvigasztalodjon. / Én is azzal az ige által vizet vetek N.N. csontjaira, husaira, 

inaira / hogy ezáltal meg gyogyuljon és meg vigasztalodjon. Ámen.} / * Ezek a 

gyógyító imádságok rajtam is kovoltak probalva és hatással vol. Én is az utobit már több 

alkalommal alkalmaztam embernek is és állatnak is. Egy csészébe háromszor vizet meritt 

ezt az imádságot közben mongya a kályhából égő szenet dob bele időnként 3 mat 5-tőt- 

vagy 7-et, a vizzel meg keni a beteg homlokát. *340 

 

A magyar adatoknál gyakori, hogy a gyógyításra szánt állat beazonosítására a kézirat 

tartalmazza azt az utasítást, hogy „szőrén kell nevezni” az állatot: 

< Ló ina ütéstől bizonyosb > / * Az lábát egyiket fölemelni, és azmelyiken ütötte az inát 

meg, arra kell olvasni ekképpen: * / {Nemes asszonyunk, Szűz Mária, / nem csudálom, 

hogy szülted az te egyetlenegy áldott fiadat, / de te, ló (micsoda szőrű legyen, 

megnevezni), / csudálom, hogy az te utolsó lábadnak körmével / az te első lábadnak inát 

megütötted.} / * Háromszor kell reáolvasni, és az inát aládörgelni, egy Miatyánkot és 

Ave Mariát reá mondani, és azután kétfelől az inát lábaddal jól aládörgelni, de az lovat 

az napkeletre állassák, úgy kell reáolvasni. *341 

 

Mivel a ráolvasás belső, lényegi tulajdonsága, hogy nem pusztán szöveg, csak a 

rítussal együtt lehet „műfaj”, „kulturális gyakorlat”. Hogy e műfaj részeként mennyire 

kötelező, illetve mennyire elhagyható elem maga a ráolvasásszöveg, az változó. Vannak 

olyan kéziratok, ahol nincs utasítás az előadás, elhangzás mikéntjére és esetleg a kívánt 

cél, azaz a funkció sem világos. A szóbeli gyakorlatban is elképzelhető ugyanez, sokszor 

ugyanarra a célra néhol szöveget is kell mondani, máskor nem. Más esetben viszont 

nagyon részletes rítusleírások vannak, viszont nincs szöveg.342 

A ráolvasások lehetnek szóbeli elhangzásra szánt szövegek, azonban számos adatunk 

van ugyanannak a szövegnek az írásos, amulettszerű használatáról is. A szöveg 

elmondása, hallgatása vagy hordozása is ugyanolyan erővel bírhatott, miképpen a 

Gömöry-kódex mindenféle veszedelem elleni bajelhárító imája előtt olvasható: 

                                                 
340 Erdélyi 1990: 39–40. A példaként hivatkozott ráolvasásszövegeket a digitális magyar ráolvasás-

adatbázis számára előkészített annotációval közlöm. A jelölések feloldását lásd a disszertáció 4.3. 

alfejezetében. Kiemelés félkövérrel a teljes disszertációban: I. E. 
341 Ilyefalvi 2014a: C/5.2. 
342 Lori Ann Garner szerint a középkori angolszász írott gyógyító imák és ráolvasások esetében nagyon 

esetleges, hogy mikor rögzítették a hozzájuk tartozó rítust, gesztust és mikor nem. Sok esetben azért is 

elmaradhatott, mert a gyógyító, a kézirat használója, összeállítója tisztában volt az elvégzendő rituális 

cselekedetekkel. Sok esetben elég volt egyszer lejegyezni a rítust, de egyértelmű, hogy más szövegek 

esetében is végezték azokat. A határokat tehát Garner szerint a fenti okok miatt sem lehetséges és 

üdvözlendő élesen meghúzni: „Written inscriptions and poetic incantations are equally valid rituals 

enabling the performer to tap into healing power. The interplay among various verbal and nonverbal 

elements is thus essential to understanding of the charms as a genre, a sincosistent as these reflections may 

be in their current forms” (Garner 2004: 26). 
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[…] valaki űtet megolvasandja, azvagy írva vele hordozandja, avagy olvasva 

hallgatandja, aznak ellenség nem árthat sem vízen […].343 

 

A szöveges és a szöveg nélküli adatok szétválasztása tehát nem indokolt, nem 

következik a jelenségből önmagából. A műfaj elsődlegesen verbális értelmezése előtt, a 

19. századi közreadók még nem voltak feltétlenül ennyire mereven kirekesztők – bár az 

is igaz, hogy akkor még kevés szöveg állt a rendelkezésükre, terjedelmi okok miatt 

biztosan nem kellett szelektálniuk. Szilády Áron például publikál egy belső-somogyi és 

egy erdélyi igézés elleni epikus ráolvasást, ugyanakkor szemverés elleni halasi elhárító 

eljárást is, szöveg nélkül. Szilády mindkettőt a „műfaj” reprezentánsaként közli, 

ráolvasásként.344 

A ráolvasás azért sem csak verbális, mert a szavak a rítusban fizikális matériává 

válnak: megfoghatók, megérinthetők, és máshoz érinthetők, például a tinta és a kézirat 

révén. Ugyanúgy a kiejtett szavak is objektummá válnak hangzásukkal és hozzájuk 

kapcsolódó rítusaikkal.345 A rítus és szöveg összefonódását legérzékletesebben a 

szóbeliségből gyűjtött szövegeknél a köpködés, lehelés, fújás hangutánzó gesztusainak a 

szöveg részévé válásában láthatjuk.346 

< Torokfájás > / * Megnyálazza az ujját, s akkor úgy a nyakát, ha a torka fáj, vagy a füle 

fáj, akkor azt mondja: * / {Krisztus Jézus fődön jártában, / gyékény ágya, / gyékény ágya, 

/ sótalan, főttelen kásája, / av vót [a] este vacsorája, / egy rossz asszon, / s egy jó ember 

adta vót. / Fu, fu, fu!} / * S akkor megfújja, s megint megnyálazza, s akkor háromszor 

elmondja. Mert ezt Krisztus Jézus hagyta hátra, hogy így kell gyógyítani.347 

< Igízés elfúvása > / {Fúuuuuuuuu Zatyának, / fúuuuuuuuu Fiúnak, / fúuuuuuuuu 

Szentlélek, / fúuuuuuuu Istennek, / fúuuuuuuu nevibe! / fúuuuuuuu ammen. / Ptü, ptü, 

ptü, mennyen el az igízés arra, kitől jött.}348 

< Igizet gyógyítása > / * Jöttünk a vonaton, s a kicsi gyermek sírt az édesanyja ölibe. 

Hárman-négyen vették egyik ölböl a másikba, innet oda, s onnat ide, s vissza, s sirt a 

gyermek. S mondom egyszer: – Adják ide azt a gyermeket nekem! Ideadták, s 

elköpdöstem a homlokát: * / {Ptü-ptü-ptü-ptü-ptü-ptü-ptü… / Szem megnezte, sziv 

megszerette. / Szar a szeme közé, aki megigizte! / Vigasztaló Szentlélek Uristen, jőj 

el, / vigasztald meg ezt a kicsi gyermeket!} / * S akkor elmondtam egy Miatyánkot s 

egy Üdvözletet s egy Dicsőséget, [a] s még egyszer eltöpdöstem. Igy háromszor egymás 

után. S a gyermek ugy elaludt, hogy mü leszálltunk itt a vonatrol, s még akkor es aludt. 

[…] Van, aki vet vizet, én nem tudok. Én nem tudok, nem tanóltam meg. / # Ezt kitől 

tanulta? # / Ezt a nagyanyámtol. […] Az ezerféle asszon vót. Ezerféle mestersége vót. 

Mindenhez értett. […] Hogy ne igézzék meg, ugy szokták, hogy egy szenet vesznek ki a 

                                                 
343 Ilyefalvi 2014a: B/3.3. 
344 Szilády 1873: 304. 
345 „Words reached ears as sounds. The breath that carried the words touched objects, as well. When words 

were believed to transform butter, water, oil, and other substance to be consumed, they may even been 

tasted” (Borsje 2016: 37 és 43). 
346 Vö. Pócs 1968: 257. 
347 Gyimesközéplok, 1971–1972, Bosnyák Sándor gyűjtése (Bosnyák 1982: 125–126; Pócs 2014: 906). 
348 Gyimesközéplok, Ugrapataka, 1971–1972, Bosnyák Sándor gyűjtése (Bosnyák 1982: 122; Pócs 2014: 

470; Antalné Tankó 2004: 214). 
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füttőböl, parázst, s csinálnak ilyen keresztet a homlokára a kicsi gyermeknek. Vagy 

valami pirosat odatesznek, hogy abba akadjon meg valakinek a szeme, ne a gyermekbe. 

Oda, a sapkájához, s ha leán vót, a főkötőjére. Igézés ellen vagy vizet vetnek, vagy pedig 

elköpdösik, mind ahogy én csináltam. *349 

 

A magyar ráolvasások korpuszában főként a házi mindeneskönyvekben találhatunk 

számos példát arra, hogy a ráolvasás szövegét egy papiroson/cédulán a célszemélynek 

vagy állatnak hordoznia, viselnie kell.350 A legtöbb esetben a beteg embernek, állatnak 

vagy – az elűzéshez – a patkánynak a nyakába kell kötni a papírdarabot,351 azonban akad 

olyan szöveg is, amelyet a meddő asszony hasára vagy a nem termő fára kell erősíteni. 

Az írott, amulettszerű szöveghasználat rendkívül változatos módon nyilvánul(hat) meg, 

a magyar korpuszon belül jellegzetes a tárgyként használt, különböző objektumra írott 

szövegek megevése vagy megivása. Számos esetben a ráolvasás szövegét kenyérre kell 

írni, s azt végül elfogyasztani.352 Szerepelnek a forrásokban más ehető anyagok is, mint 

például ostya,353 perec354 vagy tészta,355 barmok gyógyításaként káposztalevél,356 

mézeskalács,357 ugyanakkor sok esetben magát a cédulát kell megenni vagy megetetni az 

állattal kenyérben vagy anélkül.358 Olykor olyan egyedi esetek is előfordulnak, mint 

például a 17. századi Házi patika gyermekszüléskor segítő orvossága, amely szerint 

krétával egy fatányérra kell írni, hogy „Atyának, Fiúnak és Szentlélek nevében”, majd 

borral lemosni, és meginni,359 máskor a papirost, cédulát fej alá kell tenni éjjel.360 Az 

szövegeket sokszor eleve valamilyen testrészre kell írni. Egy 16. század végéről származó 

orvosságosfüzet szerint például a nehézség gyógyítására a beteg nyakára361 kell írni a 

megfelelő szöveget, vagy egy másik esetben a szerelem elérésére a jobb karra.362 Három 

szövegben is előfordul, hogy a ló lábára, patájára, körmére a Paradicsom négy folyójának 

                                                 
349 Csíkszentdomokos, 2003, Dsupin Pál gyűjtése (Takács 2015: 335; Pócs 2014: 609). 
350 Lásd például az alábbi szövegeket: Ilyefalvi 2014a: A/11.4., C/4.2–4.3., C/5.6–5.7., C/5.28., C/10.6., 

C/10.17., C/15.1., C/17.3., C/21.4., C/23.5., C/23.7., C/23.9., C/28.2., C/28.5., C/28.7., C/28.24–28.26., 

C/28.41., C/28.43., C/23.4., C/23.6., E/1. 
351 Lásd például az alábbi szövegeket: Ilyefalvi 2014a: A/11.4., C/4.2., C/5.7., C/5.28., C/15.1., C/17.3., 

C/23.4., C/23.6., C/28.24., C/28.43. 
352 Lásd például az alábbi szövegeket: Ilyefalvi 2014a: A/3.10., A/6.1., A/9.2., C/24., C/28.3., C/28.33., 

C/28.37., C/28.39., C/28.42., C/28.49. 
353 Ilyefalvi 2014a: A/3.10. 
354 Ilyefalvi 2014a: A/9.2. 
355 Ilyefalvi 2014a: C/21.3. 
356 Ilyefalvi 2014a: C/4.7., C/28.4., C/28.35. 
357 Ilyefalvi 2014a: C/28.21. 
358 Ilyefalvi 2014a: C/28.22., C/28.28., C/28.31., C/28.35–28.36. 
359 Ilyefalvi 2014a: C/18. 
360 Ilyefalvi 2014a: C/10.9., C/4.4. 
361 Ilyefalvi 2014a: C/4.6. 
362Ilyefalvi 2014a: C/23.3. 
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nevét írták fel, azaz: „Phison, Gyon, Tygris, Euphrates” a ló vizeletének megindítása 

érdekében.363 „Nehéznyavalya” gyógyítására olyan tanács is olvasható, hogy karddal 

vagy tőrrel a beteg embernek a saját mellére kell írnia, úgy, hogy minden betű leírásakor 

egy kis vér kicseppenjen.364 

A gyógyító és rontó, vagy egyéb, a világ tényállásait befolyásolni kívánó 

megnyilatkozásokat olykor nehéz tehát elválasztani a megnyilatkozások nélküli rituális 

cselekedetektől. Valójában mindkettő funkciója ugyanaz, mindkettő ugyanannak a 

világképnek és gondolkodási módnak a megnyilvánulása formája. Háromszor 

körbekerülni a lovat, háromszor köpni a lóra, vagy háromszor ismételni el fölötte a 

Miatyánkot egy „műfaj” alá sorolható. Ugyanakkor, ha az emikus szóhasználatot 

vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy számos nyelvben megkülönböztető terminust 

használnak a szóval történő rontásra, gyógyításra. Számos nyelvben a ráolvasás terminus 

eredeti jelentése is pusztán annyi, hogy mondani.  

A 19–21. században gyűjtött magyar folklóranyagban a leggyakoribb megnevezés e 

szövegekre az imádkozik, ráimádkozik, melyet az olvas, ráolvas kifejezések követnek.365 

A 19. század előtti, írott forrásokban fennmaradt szövegeket a legtöbb esetben maguk a 

használók/lejegyzők nem definiálják. Azon kevés esetben, amikor igen, elsősorban az 

„ima”, „imádság” terminusokkal élnek.366 Ezek között azonban igen gyakori a konkrét, 

egyedi szükségletet kifejező megfogalmazás, mint például „táléra való imádság” vagy 

„lófekélyre való imádság”,367 „sülyről imádság”.368 A közlésekben a második 

leggyakoribb megnevezés a „reáolvasás”, „ráolvasás” vagy „olvasás”.369 A „valamire 

való olvasás” kifejezésmód itt is tükrözi a funkcionális meghatározottságot, mint például: 

„kőesőkre olvasni”370 vagy „olvasás a menyülésről”.371 A harmadik leggyakrabban 

előforduló meghatározás pedig az „igék mondása”,372 melyben szintén megjelenik a 

                                                 
363 Ilyefalvi 2014a: C/3.1., C/5.17., C/28. 15. 
364 Ilyefalvi 2014a: C/28.46. 
365 Pócs 2014: 18–19. 
366 Ilyefalvi 2014a: D/1.1–8., A/1.1., A/3.6., A/9.1., A/14.1–14.2., A/15., B/2., B/3.1–3.3., B/4., B/5.1., 

B/6.1–6.2., C/10.1., C/15.2., C/26.1–26.2., C/28.47., G/1.19., F/20., F/36., F/53., G/1.1., G/1.7., G/1.12., 

G/1.14., G/1.30., G/1.29., G/2., G/3.2., G/3.7–3.8., G/4.2., G/4.4., G/4.24., G/5.2., G/5.3–5.7., G/5.13., 

H/1.3. 
367 Ilyefalvi 2014a: C/28.14. 
368 Ilyefalvi 2014a: C/28.20., H/1.1. 
369 Ilyefalvi 2014a: A/11.7., A/17., C/5.2., C/5.11., C/5.18–5.19., C/5.20–5.21., C/5.27., C/10–13., C/28.16., 

C/28.18., C/28.23., D/3., D/4.2., D/5.4., F/18., F/21., F/29., F/35.2., F/45.1., H/3.1. 
370Ilyefalvi 2014a: C/28.1. 
371 Ilyefalvi 2014a: F/30. 
372 Ilyefalvi 2014a: A/13.2., C/5.2., C/5.22., C/5.23–5.24., C/28.3., C/28.5., C/ 28.8., C/23.8., C/23.5., 

F/55.2., F/55.5., G/4.18., G/1.12. 
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„valamire” (például „torokfájásrul való igék”)373 vagy a konkrétabb cél nélkül, de 

célszemélyre vonatkozó, például „az igéket elmondja valakire” kifejezés.374 Sok esetben 

csupán a cél meghatározottságát látjuk, pontosabb műfaji megnevezés nélkül, például: 

„rá kell mondani”.375 A ráolvasás és ima összefonódását jól szemlélteti az a hályogos 

szemre való szöveg, amelynek utasítása szerint a megfelelő eljárás mindennap kétszer 

„ráolvasni ezen imádságot”.376 

 

3. 2. 2. Orális – írott 

A ráolvasások létrejöttére, használatára és hagyományozódására egyaránt jellemző a 

kevert, írott-szóbeli kommunikációs forma. A szöveg más folklórműfajokhoz hasonlóan 

ugyan az előadáskor jön létre, de a ráolvasásoknak mégiscsak van bizonyos 

szövegazonosságuk, a szövegek írásbelisége miatt, melynek ékes bizonyítéka, hogy akár 

több évszázados, szinte szó szerinti szövegegyezésekről beszélhetünk, főként olyan 

kulturális gyakorlatoknak és elképzeléseknek köszönhetően, mint hogy nem szabad 

átírni, máshogy írni, csak akkor hatásos, ha pontosan másolják a ráolvasásokat stb.377 

Pócs Éva a Lilith-ráolvasásokról, azaz a gyermekágyas-démonoktól védő szövegekről 

írt nagyívű tanulmányában például a szövegtípus dél-kelet-európai és közel-keleti 

kapcsolatait mutatta be, a típus első ismert ókori adataitól a modern kori európai 

párhuzamokig bezárólag. Bár ennyire nagy időtávlatban, illetve az adatok esetlegessége 

miatt nehéz rekonstruálni a szövegterjedés konkrét útjait, mégis látványos 

szövegazonosságoknak lehetünk szemtanúi. 378 

A magyar ráolvasások korpuszában az apácák és szerzetesek által használt kódexek 

mindegyike fordítás és másolás útján keletkezett.379 A Szent Ágostonnak tulajdonított 

„minden veszedelem” ellen védő bajelhárító ima plasztikusan igazolja ezt, hiszen öt 

kódexben öt különböző változatban is olvasható, a Peer-kódexben ráadásul kétszer is, két 

változatban.380 Bár mindegyik ugyanannak a latin imának a magyar fordítása, nem 

egymásról készült másolatokról van szó. A magyar korpuszban a házi mindeneskönyvek, 

                                                 
373 Ilyefalvi 2014a: C/28.9. 
374 Ilyefalvi 2014a: C/16.8. 
375 Ilyefalvi 2014a: C/16.5., C/16.9., F/51., I/1.1. 
376 Ilyefalvi 2014a: C/28.11. 
377 Az írott szöveghez kapcsolódó hiedelmeket lásd: Keszeg 2013: 117–126. 
378 Pócs 2002b. 
379 Madas 2007. 
380 Haader–Papp 2001: 74–75. 
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az orvosságoskönyvek és a méhészkönyvek esetében bizonyos jól körülhatárolható 

szövegcsaládok mutatják az írásbeliségben való hagyományozódást, terjedést. S. Sárdi 

Margit elemzései világítottak rá, hogy néhány recepteskönyvünk szövegét a sienai 

származású Andreas Mattioli (1501–1577) Házi patika című művéből fordították és 

másolták.381 Vajkai Aurél szerint pedig az 1590-ben Heltai Gáspár által nyomtatott 

Csízió…-nak382 – valószínűleg a kiadó által hozzátoldott – Az lovaknac betegségekreol 

való orvossága című fejezetével rokon jó néhány lóorvosló kéziratunk, mely 

ráolvasásszövegeket is tartalmaz.383 Ugyanígy terjedtek később a méhészkönyvek is, a 

kéziratok között a kutatás eddig három fő szövegcsaládot különített el.384 A magyar 

kincskereső varázskönyvek egy része is bizonyíthatóan szintén latinból vett fordítás, vagy 

a fordítás sokadik másolata.385 

A fordítás, másolás útján is végbemenő írásbeli hagyományozódás tette lehetővé azt 

is, hogy más folklórműfajokhoz képest a ráolvasások esetében a széles történeti-

összehasonlító textológiai vizsgálatok tényleg működtek, működnek. A ráolvasások 

esetében ugyanis nemcsak 20. századi gyűjtött szövegek motívumait, szüzséit, hanem 

konkrét történeti szövegeket, kéziratokat hasonlíthattak össze a kutatók, mely 

elemzésekkel többek között felfedezhették az európai keresztény benedikciós hagyomány 

és a 20. századi paraszti ráolvasások kapcsolatát.386 

Ugyanakkor ezek az írásbeli változatok többnyire nem mechanikus átvételek, a 

legtöbb esetben a szóbeliségből, az egyéni tapasztalatból és tudásból fakadóan is 

kerülhettek és kerültek a kéziratokba új adatok. Jó példa erre a 17. század eleji Egynéhány 

rendbeli lóorvosságok című kézirat, amely többször hivatkozik az adott orvosság, recept, 

így ezek között a ráolvasás forrására, azaz arra, hogy kitől hallotta, ki ajánlotta az adott 

szöveget. Például: „Pazabi György diák orvossága” vagy egy ennél is explicitebb 

forráshivatkozás: „Bari Kovács Balázsné mondta orvosság”.387 

                                                 
381 S. Sárdi 2004, 2010. 
382 Csízió, vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása. A csillagok, üstökösök és égi jelek 

sat. különféle természetéről, az emberi nem négyféle véralkatáról, természetéről és tulajdonságáról, és 

arról, hogy mindenik hónapban micsoda rendet tartson az ember ételben, italban, alvás-, fürdés-, tisztulás- 

és érvágásban. A hírneves Királyhegyi János irataiból magyarra fordíttatott és sok helyen megbővíttetett. 
383 Vajkai 1947. 
384 Schram 1961; Balassa M. 1970; Csetri 2001. 
385 Láng–Tóth G. 2009: 13. 
386 Pócs 2002a; 2014: 22–30. 
387 A Ráolvasások B kötetben Hoffman Gizella forráskiadása nyomán közöltem a kézirat ráolvasásait. Vö. 

Hoffman 1989: 53–75, 520; Ilyefalvi 2014a: C/5.23. A digitális adatbázis készítése során az eredeti forrás 

után nyomozva azonban kiderült, hogy a Hoffman-féle kiadás a forrás leírásakor több ponton téves 

információt közölt. A kézirat ugyanis nem a hivatkozott lelőhelyen található, és nincs köze Máriássy 

Jánoshoz. A hivatkozott lelőhelyen valóban Máriássy János emlékkönyve található, de abban nincsenek 



111 

Az alapvetően orálisnak tekintett műfaj performatív előadásmódjára is jellemző a 

mediális formák keveredése. Az egyik 16. századi orvosságoskönyv szerint térdelve, 

összetett kézzel, háromszor a beteg fülébe kell olvasni a megfelelő szavakat, amelyeket 

egyébként egy cédulára is fel kell írni.388 Más kombinációban is előfordulhat hasonló 

eset, mint annak a lófekélygyógyító szövegnek az esetében, amikor a papirosra írt, 

egyébként mára értelmét vesztett szövegtöredéket („Maga, Maga Gaula, maga gaula sata 

job”), miközben összehajtja az illető, mondani kell, hogy „In nomine patria filia et spiritua 

sancta amen”, s végül a ló nyakába akasztani.389 Egy hideglelés elleni szövegben pedig 

azt olvashatjuk, hogy fokhagymagerezdre kell írni háromfelől az „Arex.Arex.Artifex” 

szavakat, majd ezt a ruhába kötni, de háromszor kell hurkolni a cérnát, és minden 

hurkolásnál mondani: „Atyának, Fiúnak, és Szentlélek Istennek nevében, ámen.”390 

Paradox módon néhány esetben a szöveg elhangzása sem feltétel. Szerelmi mágiához két 

példa esetében,391 de részegség ellen392 is elegendő volt, ha a ráolvasó csak magában 

mondta vagy gondolta el a szöveget. A boszorkánysággal vádolt Varga Istvánné pedig 

úgy rontotta meg a kárvallottat 1720-ban, Pelsőcön, hogy háromszor gondolta magában: 

„Ne szólhass, ne szólhass, ne szólhass!”393 A szóbeliség és írásbeliség folyamatos 

egymásba játszására, összefonódására szemléletes példa az alábbi, 17. század első 

harmadából származó adat: 

< Nehézbetegség ellen > / * Kálnai Ferenc uram sokon próbált bizonyos orvossága. 

Cédulát kell írnia, az olyan nyavalyás embernek nyakában valót, de minekelőtte 

hozzáfogsz az íráshoz, ezt kell mondani: * / {Atyának, Fiúnak és Szentlélek Úristennek 

nevében kezdem én el azt az írást, / Atya, Fiú és Szentlélek Úristen, adjad, hogy 

használjon!} / * Ez igéket magán lassan elmondani, semmit ne szóljon ember, hanem 

ezt írja az cédulára, utána való írást: * / {+ Admirabile misterium declaratur, hodie 

Deus homo factus est, et id quod fuit permansit, et quod non erat assumpsit, non 

commixtionem passus est, neque divisionem protulit, pro nobis peccatoribus in Cruce + 

Jesus Nazarenus Rex Judaeorum + titulus triumphalis, defendat te creaturam suam ab 

omnibus malis, Sancte Deus, Sancte fortis, miserere et salvum fac hunc famulum, aut 

famulum tuam, (Andream Magdalenam) ad hac infirmitate, et haec nomine Patris, et Filii, 

et Spiritus Sancti Amen. + [c]} / * Ezt ilyenformán leírván, mondja el ismét magában 

az, azki az cédulát megírá: * / {Atyának, Fiúnak és Szentlélek Úristennek nevében 

végeztem el ezt az írást, / Atya, Fiú és Szentlélek Úristen adjad, hogy használjon nekije!} 

/ * Öszvetakarvána ezen cédulát, kösse átalkeresztül az cérnával. Azki penig az beteg 

gyermeknek reáköti az cédulát nyakában, tehát térden állva mondja el elsőben az 

                                                 
ráolvasások. A forrásközlés alapjául szolgáló eredeti kézirat helyes adatai: Egynéhány rendbeli 

lóorvosságok. MNL OL P 566. IV. osztály, XVII. csomó No. 1. 78. csomó. Ezúton is hálás köszönettel 

tartozom Avar Antonnak, a MNL Országos Levéltárának Magánlevéltárak, Gyűjtemények és Gazdasági 

Szervek Főosztályán dolgozó levéltárosának, hogy segített megtalálni a kéziratot. 
388 Ilyefalvi 2014a: C/9.3. 
389 Ilyefalvi 2014a: A/11.4. 
390 Ilyefalvi 2014a: C/5.6. 
391 Ilyefalvi 2014a: C/27., F/55.3. 
392 Ilyefalvi 2014a: C/28.10. 
393 Ilyefalvi 2014a: F/26. 
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Miatyánkot ötszer, azután a Hiszek egy Istent is ötször, úgy kösse csomúra az 

nyakán, de el ne vétsék az imádságokat. Harmadnapig hordozza az cédulát nyakában, 

de fel ne bontsa senki is, hogy megolvasná, az után akár karmazsinban, akár bársonban 

varrhatják, viselje úgy az nyakán. Az cédulát fürdőben meg ne áztassák, az beteg 

gyermeket is őrizzék, vízben el ne üsse az nyavalya. *394 

 

3. 2. 3. Mágikus – vallásos 

Utoljára pedig térjünk ki a műfaj magját alkotó „mágikus” jelzőre és e fogalom mögött 

húzódó koncepciókra. Ha csak az európai kereszténység diskurzusa felől vizsgáljuk a 

kérdést, az elmúlt több mint 2000 évben a mágia és vallás közötti határvonal sokszor és 

sokat vitatott, folyamatos újraalkotásának lehetünk szemtanúi. E határok meghúzása 

általában a ráolvasások esetében a szöveget használó személy (legitim személy, nem 

legitim személy), a szövegek tartalma és formája (legitim szöveg, nem legitim szöveg) 

és célja (az egyház szempontjából legitim cél, nem legitim cél) szerint történt. A mágia 

koncepciójának az európai intellektuális örökségben elfoglalt helye és a fogalom 

szemantikai története révén pedig kezdetben az európai tudományos kutatások is hasonló 

distinkciókat alkalmaztak.395 

A ráolvasáskutatást és e doktori disszertáció témáját a leghatározottabban ott érinti e 

probléma, hogy a mágia–vallás dichotómia alapján történik meg az ima, ráolvasás és 

egyéb rokonműfajok (áldás, átok, archaikus ima stb.) szétválasztása, mely alapvetően 

határozza meg a gyűjtést, majd pedig a terepmunkaanyagokból, vagy levéltári, kézirattári 

forrásokból kiadott szöveggyűjtemények korpuszát. 

A funkcionalista vallástudományi megközelítés egy holisztikusabb nézőpontból 

próbálta vizsgálni a jelenséget, hiszen a gyakorlatban, használatban az látszott, hogy nincs 

különbség az ima és ráolvasásszövegek felhasználását illetően. Pócs Éva 2014-ben az 

alábbiakban összegzi a magyar ráolvasások műfajára jellemzőket: 

a magyar ráolvasások egészének áttekintése azt sugallja, hogy a „készlet” 

felhasználásában nincs releváns különbség az ima, a ráolvasás és az áldás-, illetve 

átokszövegek között. Hasonlóképpen nem észlelünk eltérést a ráolvasások egyházi vagy 

nemesi, polgári írásbeliségében fellelt szövegek és a népi, írott recepteket is használó 

gyógyítók, valamint a laikusok szájhagyományozott szöveganyaga között sem: ezek 

állandó egymás mellett élésének, egymást kiegészítő kölcsönhatásának lehetünk a tanúi; 

az írásbeliség–szóbeliség kettőssége nem adekvát az ima, áldás, átok, illetve ráolvasás 

műfaji különbségeivel. Nem releváns a kanonikus–nem kanonikus imák szembeállítása 

sem, illetve az egyik azonosítása a ráolvasással; a magyar anyag vizsgálata alapján azt 

mondhatjuk, hogy nincs lényeges különbség a kettő ráolvasásokkal való kapcsolataiban, 

kontaminációinak mikéntjében.396 

                                                 
394 Ilyefalvi 2014a: C/5.28. 
395 Borsje 2016: 37. 
396 Pócs 2014: 17. 
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Ugyanakkor a szövegkiadások és az értelmezések sok esetben továbbra is a mágia és a 

vallás éles szembeállításán nyugszanak. Az ima és ráolvasás műfaji distinkciója többnyire 

egy olyan kommunikációs modell alapján történik ugyanis, mely szerint a különbség az, 

hogy a ráolvasás esetében nincs felsőbb hatalmi közbenjáróhoz intézett kérés, hanem a 

tárgy, betegség stb. az üzenet címzettje, és a szavak puszta kimondása által, mintegy 

automatikusan történik meg a világ tényállásainak pozitív vagy negatív befolyásolása.397 

E kommunikációs modell alapján egyszerűen különválasztható a ráolvasás, az ima, 

valamint az áldás és átok is.398 E definíciók kezdetben közös gyökeret is feltételeztek, 

például a Magyar Néprajzi Lexikon ima szócikke szerint az ima „[…] kezdeti fokon a 

bizonyos módon és körülmények között kimondott szó megvalósulásába vetett hiten 

(szómágia) alapszik, tehát közös gyökere a → ráolvasással és az → átokkal;” amelyet így 

egy evolucionista keretbe is beágyaztak: „de míg az utóbbiak [szómágia] sok esetben ma 

is e fokot képviselik, az ima esetében a szó kimondója nem a befolyásolandó objektumhoz 

intézi szavait, hanem felsőbbrendű lény segítségét kéri a cél eléréséhez.”399 

E distinkció azonban azonnal értelmét veszti, amikor ima, áldás és átok szövegek 

állnak „ráolvasásfunkcióban”, hiszen ahogy fentebb írtuk, a folklorisztikai műfajdefiníció 

alapja a használat és funkció, mely szerint (szinte) „bármi” lehet ráolvasás.400 Márpedig 

a rokonműfajok előszeretettel állnak ráolvasásfunkcióban. Ebben az értelmezésben az 

imák szintaktikai szerkezetük és konatív címzettjük ellenére a kommunikációs modell 

szerint mégiscsak olyan pozíciót foglalnak el és olyan viszonyban állnak a világ 

tényállásaival szemben, amelyben a valódi címzettjük nem a transzcendens istenség/lény. 

Ezen értelmezés alapján a szövegek ebben az esetben tehát „ráolvasásfunkcióban” állnak, 

nem imaként működnek, nincs valódi kérés a természetfeletti hatalomhoz. 

E fenti, általános folklorisztikai és vallástudományi értelmezésben úgy tűnik, hogy 

maga a funkció, vagy más megfogalmazásban a viszony az, ami mágikus. Pócs Éva az 

archaikus imák kapcsán az alábbiként fogalmaz például: „Az ima és a ráolvasás, mint 

láttuk, egyaránt használható a szöveges mágia kifejeződéseként: a mágikus szituációban, 

                                                 
397 Vö. a szétválasztás kritikáját már Tambiah 1968-as cikkében: Tambiah 1968. 
398 Pócs 2014: 14–18. 
399 Pócs 1979. 
400 Ugyanakkor, ahogy Pócs Éva megfogalmazta: „Noha egy adott kommunikációs szituációban végső 

soron bármi választható ebből a készletből, mint mondtuk, akár egy értelmetlen abrakadabra is, észlelhető 

egy törekvés a szituációnak legmegfelelőbb szöveg használatára, illetve létrehozására az ismert minták 

alapján” (Pócs 2014: 17). 
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mágikus céllal mondott ima ráolvasásnak tekinthető.”401  E megállapítások azonban 

legalább két elméleti problémát vetnek fel, melyek a szövegválogatást és korpuszépítést 

is befolyásolják. Az első, hogy annak eldöntéséhez, hogy vajon egy ima mágikus vagy 

vallásos viszonyban/funkcióban áll-e, tudnunk kellene, hogy mi volt a használó hiedelme, 

elgondolása az adott megnyilatkozásról. Ennek felderítése a történeti forrásokban 

általában nem lehetséges, de valójában a jelenkori vallásantropológiai vizsgálatok is arra 

hívják fel a figyelmet, hogy bár lehetnek a hiedelmekről, tudásról általánosan ismert 

elképzelései egy közösségnek (és nyilvánvalóan vannak is), az egyéni értelmezések 

mindig széles skálán és szituációtól függően változnak.402 Ráadásul, némely jól 

dokumentált esetben, bár az adatokból pontosan az ellenkezője derül ki, a szövegek mégis 

„ráolvasásként”, „mágikus szövegként” kerülnek be a szöveggyűjteményekbe: 

< Távozz el ebből a testből… / > / * (Ónöntés) / Hogyha megijed, vagy… vagy ilyen 

bánat, hogy elbusulja magát, me’ az se jó, me’ ha elbusulja magát, kap egy olyan fejfájást, 

tudja, meg se tud mentődnyi, abba belehal… Há’ direkt az is rajtam történt meg, hogy 

ugy, há’ voltam én is megijedve… Édesanyám elvitt, azt mondták, ónt [b] önt, az ónt 

megforrósitotta, tudja, s egy tálba vizet tett, tiszta vizet, s akkor egy késsel igy keresztül, 

mindig keresztet csinált, amig mondta. A Miatyánkot mondotta el, Üdvözletet mondott 

el, s a Hiszekegyet. S akkor elmondta utána azt, hogy: * / {Az Úrjézus Krisztus szen’ 

nevében kérlek, / Bubánat vagy ijedtség, távolodj el, / Távozz el ebből a testből, / A 

husából, a csontjából, a vériből, a szőriből!} / * (Ugy a… miből áll az ember, mindent.) 

/ De az Isten szent nevébe’ kérték, ez nem ilyen gurucsák vótak, ami addigi alapon 

ment, hanem az Isten szent nevében ment ez. S amikor azt elmondta, akkor azt a fóró 

mifélit úgy rejatette így a fejemre, azt a tálot rejatette a fejemre a vizvel, s akkor azt az 

ont beleöntötte. S akkor ő osztá’ abbol tudta: „Ni, itt a szived”, vagy mitől ijedtél meg, 

vagy az ki… ömlött belölle, vagy… szoval mitöl ijedett meg. S akkor azt reatette, 

annyiszor elmondta, kezeimre, térdjeimre, igy a szivemre, hátomra, derekamra, 

lábaimra… addig öntötte. De annyit mondhatok, hogy az hasznos vót. A’ jót vót… 

Viasszal, ilyen rendes viasszal, vagy van egy szentelt gyertya, vagy mi, azt melegitették 

meg, ha nem vót on, s akkor visszal öntötték. De ugy is jó vót. Na, hogyha vót egy oan 

tizisse, hogy azt, nem tudott szabadulni, vagy az… bánatból megkapja, vagy pediglen 

ijedtségbő’. Na, ez nagyon jó!… Nekem használt, nekem jó vót… De azt a vizet, aztán 

utoján azt elvitte, s a patakba öntötte, hogy menjen el, mind ahogy a víz lefelé folyik, 

hogy távozzon el. S én attól helyrejöttem… Ez engem meggyógyitott.*403 

[…] Vót még egy öregasszony, az is innen tanúlta vót, ahonnan én, de hát az má ilyen 

öregkorba tanúlta, s nagyon ritkán foglalkozott vele. Az Impéren lakott, az az asszony. 

Valamilyen Mári néni vót, de nem tudom én. Meg van halva má rég. / # Kinek lehet 

megtanítani ezt? # / Ezt csak olyan csinálhassa, aki templombajáró, aki hisz Istenbe, 

aki vallásos, nem káromkodó. […] Ha vallásos, nem kárinkodó, nem rágalmaz meg 

mást. Csak olyan tudja folytatni, más nem. Me itt vót egy asszony, amelyik 

foglalkozni kezdett vót vele, s nem. Jöttek mind hozzám, hogy nem ér semmit. 

Káromkodik, mit tudom én, milyen vót a családi köre… / # S az azért nem jó, mert 

                                                 
401 Pócs 2014: 993. [Kiemelés tőlem: I. E.]. 
402 Ahogy például Hesz Ágnes a halál utáni hiedelmekkel kapcsolatos antropológiai terepmunkája kapcsán 

megállapította: a legtöbb elképzelésről nem lehet azt állítani, hogy a közösségben egyetemesen vallott 

lenne, az elképzelések egy egyénen belül is változnak és lehetnek ellentmondásosak. „A »babonaság« és 

az igaznak vélt elképzelések közötti határvonal tehát állandóan változik, mind egyéni, mint közösségi 

szinten, s a helyi vallás lényegében nem más, mint két – vagy akár több – gondolkodásmód 

konfrontációjának színtere” (Hesz 2008: 25). 
403 Gyepece, 1993, Takács György gyűjtése (Takács 2001: 454–455; Pócs 2014: 541). 
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valójában nem is ő maga gyógyít, hanem a jó Isten? # / Igen, igen. Így tartsuk. S 

nem segit. Igen. / # Nem jut el hozzá az az imádság. # / Nem.404 

 

Természetesen e szétválasztásoknak valójában soha nem volt céljuk a valamikori 

használó emikus nézőpontja szerint dönteni műfaji kérdésekről. Ez nem is lehetett a 

céljuk, hiszen a történeti-összehasonlító kutatások a hasonló célra használt, hasonló 

szövegeket próbálták egybegyűjteni, függetlenül az emikus megítéléstől. Ebből viszont 

következik az a kérdés, hogy akkor mitől mágikus a mágikus funkció, mitől a mágikus a 

mágikus szituáció, és mitől mágikus a mágikus cél? Lehet a mágikus a tudományos 

elemzés kategóriája? 

Bár szintaktikai, szerkezeti szinten valóban jól különválasztható az ima és a ráolvasás 

(van természetfeletti megszólított vagy nincs, kérésként, kényszerítésként vagy pusztán 

kijelentésként fogalmazódik meg szöveg stb.), ezek jól felismerhetően akár két különböző 

beszédaktusnak is tekinthetők. De a szavak erejébe vetett hitet mágikusnak, míg a felsőbb 

hatalomhoz intézett kérést, parancsot vallásosnak, vagy vallásos-mágikusnak 

kategorizálni pusztán az európai keresztény kulturális örökség és az azon nyugvó 

tudománytörténeti hagyomány miatt kategorizáljuk. A szétválasztás mélyén az a 

felvilágosodás utáni racionális, tudományos világkép áll, mely az empirikusan nem 

bizonyítható hiedelmeket és hozzájuk kötődő cselekedeteket, célokat (tehát pl. 

meggyógyítani, megvédeni vagy szerelemre kelteni valakit a szavak erejével) a 

természetfeletti szférájába sorolja. Frazertől kezdve Malinowskin át Durkheimig a 

vallástudományi megközelítések e természetfelettihez való viszonyulást két jól 

elkülöníthető kategóriára osztották: a mágiára, melyet összekapcsoltak a „praktikus célra 

törekvő kényszerítésekkel”, és a vallásra, mely a mágiával szemben (és minőségi 

értelemben is) „feljebb” áll, az élet általánosabb episztemológiai keretét adja, és 

amelyben a kommunikáció alapja valamiféle lelki közösségre törekvés az istenséggel.405 

Az „evilág” és „másvilág”, valamint a „természetes”, „nem természetes” kategóriái 

persze a tudományon kívül is fontos, általánosnak mondható, egymással szemben álló 

értelmező keretei az emberi gondolkodásnak. Minden kultúra, közösség és egyén 

                                                 
404 Kászonaltíz, 2006, Takács György gyűjtése (Takács 2015: 372–377; Pócs 2014: 723–724). 
405 „This tendency to equate the practical existential concerns with ’magic’ and the ’folk consciousness’ 

and universal transcendental concerns with ’religion’ sets up a polarity in the cosmological ’order’ that 

reinforces the principal metanarratives of scholarly discourse on magic and religion” (Kapaló 2011a: 88; 

Passalis 2011: 35–36). Továbbá: vö. Tambiah 1968; és 1990: 82–83: „So it would seem that we cannot yet 

completely exorcise the ghost of Tylor and Frazer … The now puzzling duality of magic will disappear 

only when we succeed in embedding magic in a more ample theory of human life in which the path of ritual 

is seen as an indispensable mode for man anywhere and everywhere of relating to and participating in the 

life of the world”. A mágia terminushoz lásd röviden: Pasi 2006. 
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rendelkezik a természetfelettihez és a természeteshez, a legitim tudáshoz és illegitim 

tudáshoz, a mágiához, valláshoz, vagy általánosabban a transzcendenshez fűződő 

valamilyen viszonnyal. Keszeg Vilmos megfogalmazásában: 

a világképek, a tudás-, majd az eszmerendszerek differenciálódása óta a hiedelemről való 

beszélés az emberiség legállandóbb, legmakacsabb episztemológiai diskurzusa. […] Bár 

a hiedelmeken mindig túllépni akarunk, embertársainkat felvilágosítani törekszünk 

gondolkodásuk és viselkedésük irracionális motívumairól, valójában a hiedelmekre 

szükségünk van. Minden kor, minden csoport, minden egyén identitása részben a 

hiedelemről való tudás alapján szerveződik.406 

 

A vallástudományi, folklorisztikai és antropológiai kutatások részben e különféle 

szerveződések és határok feltérképezésére és megértésére irányulnak. Éppen ezért egy 

kutatói, étikus mágia–vallás dichotóm fogalompár nem lehet a kutatás alapja, a kutatás a 

priori kiindulópontja – ugyanúgy, ahogy nem lehet a folklorisztikai kutatás 

kiindulópontja a műfajok a priori léte. A ráolvasások kapcsán Lea Olsan és Michael 

McVaugh kutatásai világítottak rá arra például, hogy a középkori angolszász medikus, 

orvosi szövegek szerzői bár sokféleképpen ítélték meg a ráolvasásokat, általában nem 

sorolták őket a mágikus eljárások közé – miközben sok mást igen. A gyógyító szövegeket 

egy sokkal szélesebb kategóriarendszerben helyezték el, az empiria és experimenta 

kategóriáiban.407 Az empiria és experimenta koncepciója szerint a ráolvasások és 

amulettek a természetes–nem természetes dichotómiában a természetes gyógymódok alá 

estek, melyek ugyan megmagyarázhatatlanok, de működésüket tekintve természetesek.408 

A magyar korpusz kora újkori receptes gyűjteményei ehhez hasonlóan kezelik a korábban 

már „próbáltatott”, „hasznos”, „hatásos” szövegeket a kenőcsök és egyéb orvosságok 

között. Catherine Rider középkorász 13. századi és kora 14. századi angolszász pasztorál 

kézikönyveket, útmutatókat elemzett, melyeket a 4. lateráni zsinat (1215) után kezdtek el 

nagy számban írni egy nagyobb egyházi reform keretében, a papok továbbképzését és a 

pasztorál munkát segítendő. Ezek alapján a gyógyfüvek gyűjtésekor a Miatyánkot 

mondani például teljesen legitim volt, ugyanakkor ismeretlen, nem bibliai eredetű nevek 

használatát tiltották, mert démoni, „mágikus” erőket mozgathattak meg. Ugyanakkor itt 

is keskeny volt a határ, mert sok, értelmét vesztett abrakadabra például hébernek tűnt a 

korabeli papság számára, a héber szavakat pedig alapvetően legitimnek, azaz a keresztény 

vallásos gyakorlathoz tartozónak tekintették.409 

                                                 
406 Keszeg 2013: 11. 
407 Rider 2011: 93; Olsan 2003. 
408 Rider 2011: 104. 
409 Rider 2011: 104. 
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Borsje a mágia – vallás prekoncepciózus dichotómia áthidalására egy szokásostól 

eltérő kommunikációs modellben ábrázolja a ráolvasásokat, imákat.410 Borsje az általa 

„words of power” (magyarra nehézkesen fordítható: ‘a hatalom szavai’) ernyőterminus 

alatt tárgyalt műfajok címzettjévé egységesen azt az entitást, valóságot teszi meg, 

amelynek megváltoztatására, átalakítására törekszik a megnyilatkozó. Ebben a modellben 

a mágikus viszonyként értelmezett, pusztán a szavak erejével hatni akaró ráolvasás és a 

mágikus-vallásos viszonyként értelmezett istenséget felszólító, kényszerítő imák tehát 

egy szintre kerülnek, egyenrangúan helyeződnek el. Borsje elképzelése szerint az üzenet 

maga a „words of power”, amelyhez társul a természetfeletti erő, amelyet vagy pusztán a 

szavak belső erejébe vetett hit, vagy valamilyen természetfeletti entitás biztosít, a címzett 

pedig lehet emberi (például a szenvedő, beteg ember, akinek a gyógyítása a cél), vagy 

nem-emberi, azaz tárgyi.411 

Borsje a természetfeletti (supernatural) fogalmat „neutrális eszközként” használja, 

mely alatt az élet empirikusan nem leírható (a-empirical) dimenzióját érti.412 Fisher 

javaslata az általa vizsgált középkori angolszász, a kutatók által korábban imaként vagy 

ráolvasásként definiált szövegekre a „természetfeletti kuratív szövegek” terminus.413 

Haralampos Passalis szerint ugyanakkor lehet, hogy jobbak az olyan általános fogalmak 

mint „rituális nyelv” vagy „words of power”, ezekben az esetekben azonban fontos 

tisztázni a „rituális” és a „hatalom” szintén elég általános fogalmak jelentését.414 

Persze azáltal, hogy a vallást és mágiát „természetfelettire” cseréljük, az 

episztemológiai probléma nem oldódik meg.415 A természetfeletti ugyanúgy bináris 

ellentétpárt alkot (természetes–természetfeletti; természetes–nem természetes), amely 

Susan Sered, a Harvard vallásantropológusa szerint továbbra is a „Nyugat és többiek, a 

keresztény–pogány, az igaz és hamis és a felsőbbrendű–alsóbbrendű” fogalmakhoz 

                                                 
410 Wheelock például G. van der Leeuw-et hozza fel példának (Wheelock 1982: 51). 
411 Borsje 2016: 37–39. „Although it is more common to view supernatural entities, such as demons and 

gods, as the addressees of words of power, the model I propose has the advantage of accomodatin the power 

intrinsic to words on the same leve las power attributed to supernatural entities. The model may thereby 

help us to study the process of communication and/or transformation in a more neutral way” (Borsje 2016: 

38–39). 
412 Borsje 2016: 35, 2. lábjegyzet (lásd a kötet 469. oldalán). 
413 Fisher 2016: 139, 145. 
414 Passalis 2011: 36. 
415 A mágikus–vallásos ellentétpárra épülő elhatárolások kritikája és e fogalmak neutrálisabb terminusokra 

való átnevezése nemcsak a ráolvasások kapcsán merült fel a szakirodalomban. A néphit, népi vallásosság 

tágabb kutatási „szakterületeinek” folyamatos átkeresztelése, valamint e kategóriák alá tartozóan nemcsak 

a ráolvasás és az ima, de a hiedelemlegenda, hiedelemszöveg, vallásos legenda, csodaelbeszélések stb. 

fogalmakat is próbálják neutralizálni. Lásd legutóbb: „elbeszélések a természetfelettiről.” Vö. Pócs 2012: 

22. A népi vallásosság fogalmához és a fogalom kritikájának összefoglalásához lásd: Hesz 2018. 
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kötődik, az „erő”, „hatalom” témájához tartozó kérdések és témák pedig, úgy tűnik, 

általában is szeretnek diametrikus ellentétpárokba rendeződni.416 

A tudományos fogalmak korlátainak felismerése azonban nem biztos, hogy feltétlenül 

szükségszerűvé teszi lecserélésüket, illetve kétséges, hogy egyáltalán lehetséges-e a 

lecserélésük. Bár a fogalomkritika a bölcsészettudományi gondolkodás és módszer egyik 

alapvető és fontos gyakorlata, a cserével olykor többet veszítünk, mint nyerünk. A 

tudományos kutatások alapfogalmai ugyanis többnyire tökéletlen modellek, amelyek 

ezért képtelenek a társadalmi valóságot teljes egészében megragadni.417 Az antropológus 

Peter Geschiere a boszorkányság meghatározhatatlansága és a fogalom megfoghatatlan, 

cseppfolyós tulajdonsága kapcsán hivatkozik a dán fizikus, Niels Bohr Abtötungsprinzip 

(“the killing-off principle”) gondolatára. Bohr szerint a tudomány saját 

verifikálhatóságának érdekében olykor olyannyira szigorú és rigorózus keretet szab 

fogalmainak, modelljeinek és módszertanának, hogy ezzel óhatatlanul megsemmisíti 

kutatása tulajdonképpeni tárgyát.418 

A kritikák óta a vallástudományban, vallásantropológiában megoszlanak a 

vélemények a tekintetben, hogy használják-e egyáltalán a mágia kifejezést tudományos 

terminusként, vagy sem. Többen inkább neutrálisabb (vagy legalábbis kevésbé terhelt) 

fogalmak felé törekednek (lásd például természetfeletti). A mágia, vagy éppen a „verbal 

magic”, „charm, charming” fogalmak lecserélését sokszor azok negatív töltetével és 

prekoncepciózus voltával indokolják. Mások forrásaik nyelvhasználatából (is) kiindulva 

kitartanak a mágia fogalom használata mellett, mely terhelt szemantikai története ellenére 

a tudományos közösség számára jól dekódolható referenciális keretet biztosít.419 A 

magyar ráolvasás fogalom közel sem annyira negatív töltetű, mint az angol „verbal 

charm”, ráadásul, ahogy azt korábban bemutattam, közvetlen viszonyban áll a „belső” 

fogalomhasználattal, melynek jelentése viszonylag stabil maradt a magyar nyelvben az 

elmúlt több mint 700 évben. 

3. 3. Megörökölt korpuszok – megörökölt kérdések 

 

Az előző alfejezetekben azt vizsgáltam, hogy milyen keretek között zajlott a 

ráolvasások kutatása a 19. század végétől kezdődően, hogyan alakultak ki a műfaj 

                                                 
416 Sered 2003: 217. 
417 Vö. Frog 2016: 76–77. 
418 Geschiere 2013: 10. 
419 Borsje 2019: Appendix 1. 
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vizsgálatának keretei és irányai, valamint hogy e keretek hogyan alakították a digitalizálni 

kívánt (elsősorban) magyar korpuszt. Mindezt a vizsgálódást azért végeztem el, mert a 

folklorisztikai műfajadatbázisok alapjául szolgáló korpuszok többnyire adottak és 

„örököltek”, öröklött tulajdonságaik és adottságaik ismerete szükségszerű a digitalizáció 

és a digitális elemzések során. 

A magyar ráolvasások korpusza elsősorban olyan szövegekből áll, amelyeket 

egyénileg mondtak el valamilyen konkrét cél befolyásolása érdekében a szöveg formai-

szintaktikai felépítésétől és a használó emikus műfaji megnevezéstől függetlenül. 

Tartalmazza tehát az adatközlők által például „imaként” meghatározott szövegeket is, 

amennyiben azokat valamilyen konkrét cél érdekében mondták el (pl. leggyakrabban 

gyógyítás) és amennyiben a gyűjtő felvette gyűjteményébe. A magyar folklorisztikában 

a kezdetektől gyűjtötték a műfajra vonatkozó (főleg 19. század előtti) írásbeli anyagot is, 

azonban mivel csak az utóbbi időben vált hangsúlyossá a populáris írásbeliség kutatása, 

viszonylag kevés a 20. századi írott hagyományból származó szöveg a korpuszban.420 

Persze teljesen egységes korpuszépítő koncepcióról nem beszélhetünk még a magyar 

folklorisztikán belül sem. Akkor mégis hogyan lehet dolgozni a műfajisággal, mint a 

folklorisztika egyik eszközével? Ugyanis, ahogy korábban már utaltam rá, a műfajiság 

nemcsak a korpusz határainak kijelölése miatt fontos, hanem mert a kutatás elméleti 

kiindulópontját is a műfaj határozza meg. A folklorisztika számára a műfajadatbázisok 

elsősorban a térben és időben távoli korszakok és kultúrák hasonlónak vélt 

szöveganyagának összehasonlítására nyújtanak lehetőséget. 

Frog szerint a kultúrák, korszakok felett átívelő kutatáshoz olyan műfajfogalommal 

(mint kutatási eszközzel) érdemes és lehet eredményeket elérni, amelyek alapja a funkció, 

a használat. Ebben az esetben sem szabad ugyanakkor elfelejteni, hogy az absztrakt 

kutatói kategória alá besorolt kulturális gyakorlatok, jelenségek valójában nem 

ekvivalensek egymással. Nem is az azonosság keresése, megállapítása a cél, hanem az 

összemérhetőség értelmes kritériumainak kiválasztása.421 A ráolvasásokkal valójában 

szerencsések vagyunk. Bár a funkció értelmezésében (vallásos, mágikus, mágikus-

vallásos) lehetnek eltérések, a ráolvasáskorpuszok valójában olyan szövegeket gyűjtenek 

egybe, melyeket különböző korszakokban különböző társadalmi rétegek gyógyításra, 

veszély elhárításra, termékenység biztosításra, kincskeresésre stb. használtak.  

                                                 
420 A magyar korpusz részletesebb bemutatását lásd a disszertáció 4.2. alfejezetében. 
421 Frog 2016: 78. 
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A korábban említett, a műfaj írásbeli tulajdonságából fakadó konkrét 

szövegazonosságokon túl, a funkcionális meghatározottság tette és teszi sikeressé a 

kultúrák közötti és az időben egymástól nagyon távoli ráolvasásszövegek összehasonlító 

elemzését. Mivel ugyanis a ráolvasásokat alapvetően a funkció tartja össze, releváns 

kérdés lehet az, hogy az élet mely területeink befolyásolására használtak ráolvasásokat, 

milyen szövegekkel és gyakorlatokkal gyógyítottak, rontottak a különböző korokban és 

kultúrákban. Ráadásul a ráolvasásokat tipologizáló másik fő vezérelv, a beszédaktusokon 

alapuló strukturális szétválasztás (kijelentés, kérés vagy parancs stb.) is megfelel ennek a 

kritériumnak.422 

A folklórműfajok, majd a műfajon belül kialakított tipológiák tehát elsősorban az 

összehasonlíthatóság és összemérhetőség lehetőségét rejtették és rejtik magukban. Az 

összehasonlítás mint tudományos eljárás a folklorisztikában (miként társtudományaiban 

is) összetett és bonyolult módszertani és elméleti dilemmák sorozatához vezetett és vezet, 

melyeknek részletes tárgyalására jelen írás keretén belül nincs mód. Arra – a most már 

tudománytörténeti hagyománynak mondható – tényre viszont szükségszerű reflektálni, 

miszerint a folklorisztikában az összehasonlítás és a tipológia fogalmak (egyes nemzeti 

folklorisztikákban és bizonyos értelemben a nemzetközi folklorisztikában is erős negatív 

konnotációval)423 szinte szétválaszthatatlanul összefonódtak a diszciplínát sokáig 

meghatározó földrajz-történeti irányzatokkal mintha az összehasonlításnak ez lenne az 

egyedüli módja, és mintha a földrajz-történeti módszer(ek)jelentenék „a” folklorisztikai 

és „az” összehasonlító módszert. Bár e fenti stigmatizáció tudománytörténeti okai 

érthetőek, az összehasonlítás problematikája nem a földrajz-történeti módszer(ek) 

egyedüli sajátja, mint ahogy azt a következő fejezetekben a ráolvasástipológiák és a 

számítógépes elemzések kapcsán is igyekszem bemutatni. 

A harmadik fejezet további célja tehát, hogy az elmúlt évek rendszerezési kísérleteit 

kritikusan áttekintve, ugyanakkor azokból építkezve felvázoljon egy olyan 

multidimenzionális, a ráolvasás műfajára kidolgozott digitális textualizációs 

szempontrendszert, mely segédeszköze lehet a ráolvasáskutatásnak (is), sőt, eszköz 

jellegén túlmutatva új interpretációs utakat nyit meg a kutatók előtt. 

Az elmúlt 15–20 évben ugyanis megújult nemzetközi és interdiszciplináris 

ráolvasáskutatásról beszélhetünk Európában, melynek egyik fő mozgatója a 2000-ben az 

                                                 
422 A beszédaktus-elméletet használó kutatásokat a rituális nyelv és a ráolvasások szempontjából lásd a 

disszertáció 5.4. alfejezetét. 
423 Vö. legutóbb: Frog 2013: 18, 22; Katajamäki–Lukin 2013: 9. 
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International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) folklorisztikai társaságon 

belül létrehozott Charms, Charmers and Charming bizottság (a továbbiakban: 

ChCh&Ch). 2003-tól nagyjából évi rendszerességgel találkoznak a kutatók Írországtól 

Magyarországon át Moszkváig, hogy legújabb kutatási eredményeiket ütköztessék 

különböző módszerek és elméletek mentén, összehasonlító perspektívában, nemzeti 

korpuszokat vizsgálva.424 A felfokozott érdeklődés e körtől némileg függetlenül a 

kiadványok szintjén is érzékelhető. Az elmúlt években ráolvasásgyűjtemények tucatja 

jelent meg Európában különböző történeti korszakokból az antikvitástól kezdve a 20. 

századi folklórgyűjtésekig.425 A ChCh&Ch egyik deklarált célja – a szómágia kutatóinak 

összefogásán túl – az, hogy olyan új módszereket fejlesszen ki a ráolvasások strukturális 

és tipológiai leírására, melyek segítik a nemzeti típuskatalógusok elkészítését, s munka 

végül (és végre) egy nemzetközi típuskatalógusban érné el csúcspontját.426 Bár az eddigi 

találkozások és publikációk e téren is gyümölcsözőnek bizonyultak, a nemzetközi 

típuskatalógus egyelőre várat magára, a gombamód szaporodó szövegkiadások s azok 

textualizációs eljárásai pedig nagyjából annyifélék, ahány közreadójuk van. Ugyan 

számos vita zajlott a témát illetően,427 javaslatok is születtek egy lehetséges nemzetközi 

típuskatalógus elkészítésére és felépítésére,428 mindezek jelenlegi és jövőbeli nemzetközi 

szintű valódi alkalmazhatósága kétséges. 

A ChCh&Ch mindemellett az adatbázisok létrehozását is a kezdetektől fontosnak 

tartja. Ráadásul e törekvésekkel párhuzamosan 2005-ben Jacqueline Borsje vezetésével, 

a „The Power of Words in Traditional European Cultures” projekt keretén belül felmerült 

egy közös, európai szómágia-adatbázis létrehozásának gondolata is.429 Jelen pillanatban 

azonban több nemzeti digitális ráolvasás-adatbázis készül (vagy készült el), egymástól 

függetlenül: Mare Kõiva (észt), Jacqueline Borsje (középkori holland és ír), Sanda 

                                                 
424 http://www.isfnr.org/files/committeecharms.html (utolsó megtekintés: 2017. 06. 18.). A bizottság által 

szervezett konferenciák: London (2003, 2005), Pécs (2007), Tartu (2008), Athén (2009), Bukarest (2010), 

Moszkva (2011), Vilnius (2013), Pécs (2015), Cork (2016), Budapest (2017). E nemzetközi találkozások 

eredményei eddig elsősorban tanulmánykötetekben és a tartui kiadású, 2011-ben alapított Incantatio című 

interdiszciplináris folyóiratban láttak napvilágot: Roper (ed.) 2004; 2009; Kapaló–Pócs–Ryan (eds) 2013; 

http://www.folklore.ee/incantatio/ (utolsó megtekintés: 2017. 06. 18.). 
425 A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb mű az elmúlt 20 év terméséből: 20–21. századi 

folklórgyűjtések anyagát közreadó kiadványok: Golopenţia 1998; Agapkina–Levskievskaja–Toporkov 

2003; Vaitkevičienė 2008; Kõiva 2011; Pócs 2014. Történeti forráskiadványok: Lecouteux 1996; 

Braekman 1997; Holzmann 2001; Bozóky 2003; Schulz 2003; Toporkov 2005; 2010; Timotin 2010; 

Ilyefalvi 2014a. 
426 Kuznetsova–Toporkov 2012: 118. 
427 http://isfnr.org/files/Responses_to_Toporkov_and_Agapkina.pdf (utolsó megtekintés: 2017. 06. 18.). 
428 Agapkina–Toporkov 2013. 
429 Borsje 2011. 

http://www.isfnr.org/files/committeecharms.html
http://www.folklore.ee/incantatio/
http://isfnr.org/files/Responses_to_Toporkov_and_Agapkina.pdf
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Golopenţia (román szerelmi ráolvasások), Aigars Lielbārdis (lett), Andrei Toporkov 

(orosz), Pócs Éva – Ilyefalvi Emese (magyar) stb. Hogyan lehet összehangolni a 

különböző kezdeményezéseket? A fejezetben amellett foglalok állást, hogy a nyomtatott 

nemzeti és nemzetközi típuskatalógusok készítése helyett sokkal jelentősebb mérföldkő 

lenne a kutatás számára egy olyan nemzetközi textológiai útmutató elkészítése, ami a 

ráolvasásszövegek digitális kiadásának textualizációs eljárásait segítené. Előtte azonban 

lássuk, milyen eljárásokat használtak és milyen megoldásokat dolgoztak ki a ráolvasások 

textualizációs és tipológiai kérdéseit illetően a digitális korszakot megelőzően a kutatók.  

 

3. 4. A folklorisztikai textológia és a tipologizálás kapcsolata 

 

A disszertáció második fejezetében már érintettem azt a kérdést, hogy a 

folklórszövegek textualizációja a diszciplína létrejötte óta központi téma, ugyanakkor az 

utóbbi időkig kevés tudatos, reflektált figyelmet kapott a szaktudomány művelői 

részéről.430 Ehhez hozzájárulhatott persze az is, hogy csak az elmúlt pár évtizedben vált 

általános értelemben véve is elfogadottá a textológiai munka értelmező eljárásokban 

betöltött elsőrendű, rendkívül fontos szerepe.431 A tágan meghatározott folklorisztikai 

textológiához ugyanis nemcsak a folklórszövegek konkrét lejegyzése, átírása és azok 

tudományos apparátussal való ellátása tartozik, hanem már a terepmunkát megelőző 

koncepciók (mit és hogyan gyűjtünk), majd azt követően a szövegek szelektálása, a 

kiválasztott szövegek csoportosítása, tehát a kiadásra való előkészítés teljes folyamata is, 

annak elméleti és módszertani előfeltevéseivel együtt.432 

A fentiekből következik, hogy a tipologizálás és műfajiság kérdése szorosan 

összefonódik a különböző textualizációs stratégiákkal, mely azzal a ténnyel is jól 

dokumentálható (még a ráolvasáskutatáson belül is), hogy szinte kizárólag azokat 

foglalkoztatják ma tipológiai kérdések, akik tudományos pályájuk során 

szöveggyűjtemény(eke)t állítottak össze. A közreadóknak ekkor ugyanis akarva-

                                                 
430 Fontosabb összefoglalások és problémafelvető tanulmányok a témát illetően: Fine 1984; Briggs 1993; 

Foley 1997 [1995]; Gay 2000; Honko 2000a; 2000b; Barna (szerk.) 2003; Voigt 2004; 2006; Landgraf 

2006; Niles 2013a; 2013b; Katajamäki–Lukin 2013. A magyar folklorisztika textológiai útmutatója: Voigt–

Balogh 1974. 
431 Szilágyi 2014; McGann 2014: 19–20. A két diszciplína (textológia és folklorisztika) tudománytörténeti 

viszonyáról lásd legújabban: Katajamäki–Lukin 2013. 
432 Ehhez lásd Lauri Honko összefoglaló modelljét a textualizációt befolyásoló tényezőkről: Honko 2000a: 

17. 
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akaratlanul szembe kell nézniük az alábbi kérdésekkel: mi tartozik a vizsgálati tárgy alá, 

tehát mit veszünk fel a korpuszba; hogyan rendszerezzük az anyagot; hogyan oldjuk meg 

a médiumváltás okozta problémákat (szóbeliség és írásbeliség/kéziratos írásbeliség és 

nyomtatott írásbeliség között); milyen jegyzetekkel lássuk el a szövegeket?433 E kérdések 

megválaszolása szoros kapcsolatban áll az adott szöveganyag jellegzetes 

tulajdonságaival, ezért a ráolvasástipológiák elemzése előtt röviden szükséges kitérni a 

ráolvasások legfontosabb textológiai sajátosságaira. 

 

3. 5. A ráolvasás textualizációs kérdései 

 

A ráolvasások kutatásának kezdete óta a folkloristák egyetértenek abban, hogy a 

szövegek nagy része nem értelmezhető a „klasszikus” értelemben vett szövegfolklór 

szempontok szerint, azaz csupán forma és tartalom alapján, hiszen a műfaj lényegét 

meghatározó fő kritérium a funkció.434 Ebből rögvest következik egy nagyon szembetűnő 

kiadási gyakorlat, tudniillik az, hogy a mai napig – a klasszikus szövegfolklorisztikai 

közlésektől eltérő módon – a funkció szerinti közlések dominálnak a 

ráolvasáskutatásban.435 Ugyanakkor a szoros funkció-szöveg egységek korai felismerése 

ahhoz vezetett, hogy már a kutatások hajnalán heterogén típusok szilárdultak meg a 

tudományos köztudatban, ahol egyszer a szöveg, másszor a funkció játszott domináns 

szerepet. A funkcióközpontú műfajdefiníció másik következménye, hogy a publikált 

közreadások igen változatos és egymástól merőben eltérő szöveganyagot tartalmaznak 

annak megfelelően, hogy a sajtó alá rendező az adott kutatástörténeti hagyománynak 

megfelelően hol húzta meg a határt: ima, archaikus ima, áldás, átok, varázsige, mondóka 

stb. és ráolvasás között. 436 

A ráolvasások tekintetében speciális textológiai sajátosság továbbá, hogy a 

folkloristák által gyűjtött szövegek 99%-a (ha nem 100%-a) tulajdonképpen újramondás, 

felidézés. A szöveganyag privát jellege (általában egyszemélyes vagy kétszemélyes 

aktusa: gyógyító–beteg), titkosságának különböző foka, általában nem teszi lehetővé a 

                                                 
433 Holzmann 2001; Roper 2004; Vaitkevičienė 2008; Kljaus 2009; Agapkina–Toporkov 2013; Pócs 2014. 
434 Pócs 2014: 14; Kljaus 2009: 71. 
435 Roper 2004: 128–131. Funkció szerinti közlések például: Schulz 2003; Kõiva 2011. 
436 Van, ahol a katicabogarat röptető mondóka is annak minősül (Roper 2005), máshol ezek maximum 

műfaji határterületként szerepelhetnek (Pócs 2014), egyéb kiadások akár a kanonikus imákat is közlik 

(Vaitkevičienė 2008). Ima, archaikus ima és ráolvasás szétválasztásának étikus, mesterséges voltáról lásd 

legutóbb: Kapaló 2011a; 2011b: 190–191; Pócs 2014: 14–18. 
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ráolvasásgyakorlat primer közegben való megfigyelését. Mindez egy olyan pretextus 

elmondását jelenti a tulajdonképpeni ráolvasásszövegek előtt, amely az elsődleges 

használati kontextusban feltételezhetően nincs jelen, vagy ha jelen van is, bizonyosan 

másképp hangzik el. 

Ráadásul a felidézéssel akár olyan szövegek is keletkezhetnek, amelyek csak imitálják 

a ráolvasást, és az nem egy valamikor elhangzott szöveg konkrét újramondása, hanem 

gyakorlatilag a korábbi szöveg analógiájára született spontán rögtönzés.437 Ezzel 

némiképp ellentmondásban áll, hogy léteznek ugyanakkor olyan ráolvasásszövegek, 

melyek nem állnak másból, mint a cselekmény puszta elmondásából, és ezek is lehetnek 

az aktuális alkalom rögtönzött megszövegezései.438 Vagy a rítus, gesztus 

megszövegezése a szöveg szerves részévé válhat: 

< Igizet gyógyítása > / {Én vizet vetek Józsikának. Úgy használjon az én vízvetésem, 

mint amikor a boldogságos Szűz Mária vetett vót Szent Marcellának!} / * Belévetek 

három szenet. A Boldogságos Szűz Mária tiszteltetésire: * / {Kék szem nezte, ződ szem 

nezte, férfi nezte, fehérnép nezte, ezer angyal jöjjön a beteg vigasztalására.}439 

< Újszülöttet fenyegető veszélyek elhárítása > / {Öt ujjamma körösztöt vetëk, / 

Ötvenöt Urangyalávó, [a] / Mária tejive, Jézus Krisztus szent vérive; / Ime az Ur 

keresztje, / Távozzatok tőlem, gonosz szellemëk, / Mer győzelmetet [!] tëtt / A Juda 

nemzetibü [b] való oroszlány. / Dávidnak törzse, alëluja, alëluja.}440 

 

Pretextus és ráolvasásszöveg között sok esetben tehát nehéz határvonalat húzni. A 

kiadási gyakorlat nagy részében a pretextusok teljesen hiányoznak – vagy csak a gyűjtő, 

közreadó rövidített összefoglalásaként jelennek meg, ebből kifolyólag a tipológiákban és 

az értelmezésekben is kisebb szerepet játszottak. Az elmúlt évek új tipológiai és 

értelmezési javaslataiban azonban többen a pretextust és a textust egy „mágikus 

szcenárióként” / „narratív cselekményként” értelmezve, azokat egy egységként kezelve 

dolgozták ki klasszifikációjukat.441 

A ráolvasások nagy része kötődik trágárnak, tabunak vagy obszcénnak nevezhető 

kifejezésekhez. Ezek gyűjtése alapból nehezített, a gyűjtőknek (vagy akár saját maguk, 

közösségük előtt) sokszor nem mertek vagy nem akartak ilyen kifejezéseket elmondani, 

                                                 
437 Ehhez lásd: Pócs 2014: 17. 
438 Vö. Pócs 2014: 17, 39. Ehhez vö. Lauri Honko gondolatát, aki a ráolvasásokkal kapcsolatban megjegyzi, 

hogy a ráolvasó specialista sohasem sorokat memorizál és mond vissza a kompozíciós eljárás során (Honko 

2000b: 24). 
439 Gyimesbükk, 1975–1995, Antalné Tankó Mária gyűjtése (Antalné Tankó 2004: 213; Pócs 2014: 667). 
440 Gombos, 1977, Jung Károly gyűjtése (Jung 1990: 230–231; Pócs 2014: 531). 
441 Sanda Golopenţia pragmatikai tipológiájában a teljes „mágikus szcenáriókat” tipologizálja, hasonlóan 

Vladimir Kljaus egyenesen a „ráolvasás cselekmény” (charm plot) részének tekinti a konkrét szövegek 

előtti pre és utótextusokat és ezek együttesére építi fel klasszifikációját (vö. Golopenţia 2004; Kljaus 2009; 

Vaitkevičienė 2008). 
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kimondani az adatközlők, mert szégyellték azokat. Ennek következtében sokszor 

eufemizált alakok kerültek be például a magyar ráolvasások korpuszába is. A köpülés 

sikerét biztosító szövegek esetében, a „szarjatok” ige helyett gyakori a „tegyetek”442 vagy 

a málésütéskor használt szövegek esetében „Málé, málé, édes légy,/mint az izém, olyan 

légy!” mondódik el, holott más adatok alapán vélhetően „mint a pinám/seggem”, 

kifejezések szerepelnének ráolvasásban. Számtalan további példát hozhatnánk az 

árpaarató szövegek „kiszarlak/leszarlak” kifejezéseinak 

„lepiszkítlak/kiemésztlek/lecsinálom” cseréjére. Más esetekben az elhallgatás, vagy 

kihagyás stratégiájával éltek az adatközlők. Olyan eset is előfordul, hogy a gyűjtők 

nyomdafestéket nem tűrőnek ítélve kihagyták, vagy később kipontozva közölték e 

szövegrészeket: 

< Árpa lett a szemire > / * A szem, mikor meggyulladik, s lesz egy ojan kicsi pattanás a 

szemhéjra, de ott a nyílásnál, ott minnyá a lencse fölött. Árpa lett a szemire. Akkor vette 

a sollót, a másik, ugye, vette a sollót, s akkor kezdte mondani: * / {Árpa, árpa, én téged 

learatlak, / Árpa, árpa, én téged kévébe kötlek, / Árpa, szekére raklak, / Csűrbe viszlek, / 

s kicsépellek, / Árpa.} / * De ugye, a sollóval örökké hajtsa, s töp jobbra, bara: ptt, ptt. * 

/ {Árpa, árpa, csűrbe viszlek, / S kicsépellek, / Onnat} / * — asz mondja: * / {Malomba 

viszlek, / S megőröllek, megőröllek, / S liszt leszel, / Hazaviszlek, / Kemencébe teszlek, 

/ Kenyeret sütnek, / Kenyér leszel, / Megesznek,} / * — asz mondja, hogyhát: * 

/{Kiemésztnek, / Főd leszel, / Semmi leszel. / Tűnj, tünjél el, / Múlj el, árpa, árpa, / Főd 

lettél, / Semmi lettél, / Múljál el, / Semmi legyél.} / * S akkor keresztet vetett rea, se le 

vót aratva az árpa. *
443

 

< Árpa gyógyítása [a] > / {Hü, kutya p.csa!}444 

< Igézés gyógyítása > / * Kérdeztem az öregasszonyt: Mária néni, mit szokott mondani, 

mikor veti a vizet? Aszongya, hogy elmondja a Miatyánkot, az Üdvözlégyet, s tízből 

számol visszafele. S addig számolja visszafelé, amíg azt a kilenc szál gyufát vagy 

seprőszálat elizéli, elégeti. S minden szál szén után tesz egy keresztet a vízre a kezivel. 

Így! (Mutatja.) / Aztán mondta: Most mondjak csúnyát? * / {Kígyófasz a szeme közé! 

/ Kígyófasz a szeme közé, annak, aki megigézte!} / * S ennyi az egész! S akkor aztán 

iszik kilenc kicsit kortyat, s megkeni kereszttel a homlokát, a két kezit s a talpját. S az 

ajtó sorkára öntjük azt a szenes vizet. S kész, ez csak ennyi! *445 

[…] Megy az „igëizet” igaz úton, këirdi tülö Krisztus: Hová méisz te „igëizet?” Ein 

emönök [...] a faluba N-nek szüritszálát szödögetnyi, színëit, szűréit hérvasztanyi, Në 

mönny të oda, hanem mönny [...] adakra-vadakra, farkasokra, öüzekre, nyulakra azok 

szöürit szálát szödögesd. Ne mönny te Igëizet oda, hanem ha kalap alu gyüttëi, fejkötü 

alá mönny vissza! [...] „Aki l…t., nyallon kü!”446 

 

 

                                                 
442 Pócs 2014: 1055,1064. 
443 Sepsiszentgyörgy, 1978, gyimesbükki születésű adatközlő, Albert Ernő gyűjtése (Albert 1995: 72). 
444 Lelesz, 1966, MNA, Diószegi Vilmos gyűjtése (Diószegi 1967: 63; Pócs 2014: 194). 
445 Szék, 2000, Harangozó Imre gyűjtése (Harangozó 2001: 119; Pócs 2014: 951). 
446 Somogy megye, 1930-as évek, Gönczi Ferenc gyűjtése (Gönczi 1937: 197–198; Pócs 2014: 714–715). 
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Eleve nem sok folklorista vette a fáradtságot, hogy ezeket az általában rövid és minden 

bizonnyal nem a szövegvariálódás/szöveghagyományozódás által létrejött, az 

összehasonlító szövegfolklorisztika és szövegfilológia számára éppen ezért nem túl 

izgalmas, korántsem „szép” szövegeket egybe gyűjtse, utána pedig közölje.447 

Sajátos textológiai helyzet a ráolvasások esetében az is, hogy egyszerre két, írásbeli és 

szóbeli hagyományról beszélhetünk, melyek egyszerre szétválaszthatatlanok, 

ugyanakkor sok szempontból mégis különállóak. A két médium dinamikus viszonyából 

ráadásul számtalan, a kettő közötti, átmeneti formával is rendelkezünk.448 Míg a 

szóbeliségből gyűjtött szövegek esetén az előző pontban a primér kontextus hiányára 

hívtuk fel a figyelmet, a kéziratos ráolvasásgyakorlat esetében bizonyos szempontból a 

jelenséget elsődleges használati kontextusában tudjuk vizsgálni: a kézirat és a kéziratot 

használó kontextusában. A történeti forrásokat közreadók a különböző forrástípusok 

sajátos kontextusának láttatása céljából tulajdonképpen a filológia szövegkritika 

módszerével élve sok esetben teljes kéziratok kiadására vállalkoztak, nem bontották szét 

a kézirat szöveganyagát annak különböző szempontú besorolásához.449 Azonban az, hogy 

az írásbeliség és szóbeliség viszonyát nem éles dichotóm ellentétpárban értelmezzük, 

nem szabad, hogy elmossa a két hagyomány alapvető különbségeit. Bár a kéziratos 

szövegek is szövegvariációkban élnek, a kéziratos variálódás és terjedés működési elvét 

(például sztemmák felállítása450 stb.) a szóbeliségre egy az egyben alkalmazni félrevezető 

lehet.451 

Ráadásul ezek a lejegyzések, ahogy a középkori angolszász kéziratok kutatói, például 

Jacqueline Borsje, Lea Olsan vagy Lori Ann Garner rámutattak, nem a performansz, vagy 

az elhangzott szövegek átiratai, hanem használati útmutatók, segédletek. Olyan gyorsírási 

összefoglalók, melyek segédeszközei a szóbeli előadásnak, éppen ezért semmiképpen 

                                                 
447 A magyar folklorisztika szinte a kezdetektől felfigyelt és gyűjtötte az obszcén jellegű, tabuszavakat is 

tartalmazó szövegeket. 19. század legvégén Jankó János, Wisloczki Henrik, Gaál Ferenc, a 20. század 

elejéről pedig Gönczi Ferenc. Róheim Géza ugyan nem gyűjtötte, de tanulmányában foglalkozott velük 

(Róheim 1984). A 20. század közepén nagyívű árpa-ráolvasó cikkében Diószegi Vilmos írt a magyar 

árpagyógyító ráolvasásokról, melyben kitért azok obszcén, trágár fajtáira is (Diószegi 1967). Legutóbb 

Jung Károly és Pócs Éva az igézésről írott tanulmányaikban foglalkoztak a kérdéssel (Jung 1992; Pócs 

2004). 
448 Pócs 2014: 22–30; Ilyefalvi 2014a: 21–23. A két hagyomány dialektikájához lásd az utóbbi évek 

tanulmányköteteinek idevonatkozó tanulmányait: Roper (ed.) 2004; 2009; Kapaló–Pócs–Ryan (eds) 2013. 

Daiva Vaitkevičienė azonban a litván anyaggal kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy nem ismeretes 

litván kéziratos vagy ponyva anyag a 20. század előttről (Vaitkevičienė 2008: 94). 
449 Toporkov 2005; 2010; Timotin 2010. 
450 Frog 2013: 20–21. 
451 Honko 1986: 106–107; 2000a: 6; Niles 2013a. 
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nem szabad őket „teljes szövegeknek” tekintenünk.452 A nem tudományos céllal, hanem 

saját használatra lejegyzett kéziratos szövegek is megküzdöttek a médiumváltás 

problémájával, melyre a 19. század előtt is sokféle válasz született, és azok sokkal 

kevésbé voltak konzekvensek a „transitional literacy” terminussal elnevezett 

korszakokban.453 Garner szerint ráadásul az a sokféle válasz, mely az oralitás írásbeli 

rögzítésére született, valójában sokkal nagyobb diverzitást mutat, mint az eredeti 

performanszok.454 

A fenti lista bizonyosan folytatható lenne, ámbár e rövid felsorolásból is érzékelhető 

talán, hogy a ráolvasások textológiai sajátosságait a ráolvasásokkal foglalkozó, 

különböző diszciplínák felől érkező kutatók eltérő mértékben és súllyal vették 

figyelembe, melyek egyértelműen befolyásolták a kiadási gyakorlatot, a rendszerezési 

kísérleteket és így az ezekből létrejöhető interpretációkat. 

 

3. 6. Tipológiai kísérletek a ráolvasáskutatásban, az összehasonlítás dimenziói 

 

A tipológiákat azonban nem csak a vizsgált szöveganyag textuális sajátossága alakítja, 

hanem az a (sokszor implicit) kutatási probléma, amelynek a megoldására létrehozzák 

őket. Ezért fel kell tennünk a kérdést: miért van szükségünk a folklórszövegek 

tipologizálására, mi a klasszifikáció célja? Lauri Honko a folklorisztikai összehasonlítás 

problémakörét tárgyalva arra hívta fel a figyelmet, hogy az összehasonlítás módjait fontos 

megkülönböztetni annak érdekében, hogy lássuk, milyen típusú működés, variálódás 

elemzésére és értelmezésére alkalmasak, a folklórjelenség mely jellemzőjét lehet velük 

megragadni.455A folklorisztikai összehasonlítás egy lehetséges elméletének Honko 

három dimenzióját állapította meg: „a hagyomány fenomenológiája” (tradition-

phenomenology); „a hagyomány történetisége” (tradition-history); „a hagyomány 

ökológiája” (tradition-ecology).456 Jelen írás szempontjából mindez azért lényeges, mert 

a ráolvasáskutatás eddigi tipológiai elképzelésein jól beazonosíthatók a fenti 

                                                 
452 „When we look at the text as an aid to performance rather than an ultimate product in itself, the debate 

becomes more a problem of editing than of performance, where completeness of any kind is illusory” 

(Garner 2004: 24–25). Továbbá: Olsan 1999; Borsje 2016. 
453 Lea Olsan például azt mutatja be tanulmányában, hogy hogyan textualizálták a középkorban a szóbeli 

ráolvasásokat az angolszász kéziratok (Olsan 1999). 
454 Garner 2004: 22. 
455 Honko 1986; 2000a; 2000b. 
456 Honko 1986: 111–123. 
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összehasonlító dimenziók, ezért a következőkben ezek mentén – a teljesség igénye nélkül, 

egy-két tipológiai elgondolást kiemelve – helyezem el az elmúlt évek a digitális korszakot 

megelőző kísérleteit, végezetül pedig kitérek arra, hogy a digitális adatelőkészítés után 

milyen lehetőségeink vannak a szövegek és korpuszok számítógépes összehasonlítására. 

 

3. 6. 1. A hagyomány fenomenológiája 

A hagyomány fenomenológiája az összehasonlításnak olyan dimenzióját ragadja meg, 

melyben a vizsgált jelenségek nem állnak genetikus összefüggésben egymással, viszont 

étikus, fenomenológiai kategóriáik révén az emberi kultúra egyetemes karakterének 

körvonalazására alkalmasak. Általuk alapvető hasonlóságok és különbözőségek, sajátos 

kulturális folyamatok és gócpontok ragadhatók meg. A ráolvasáskutatásban igen 

népszerű, pusztán funkció szerinti tipológiák (például: vérzés ellen, jégeső ellen, fejfájás 

ellen, démonok ellen, szerelmi mágia stb.) ehhez a dimenzióhoz sorolhatók. Megtévesztő 

lehet, hogy bizonyos szempontból e funkcionális kategóriák mögött konkrét anyagok 

állnak saját, émikus felosztásukkal, hiszen azt az európai keresztény kéziratos 

hagyományt követik, ahol a használati-gyakorlati szempontok szerint egymás után 

rögzítették a kéziratot megalkotók a különböző szükségleteknek megfelelő szövegeket. 

Ugyanakkor a kategóriák kiterjesztése a szóbeliségben gyűjtött szövegekre – illetve az 

európai keresztény kultúrkörön túlra – már étikus, főként a funkciókat rendszerező 

tematikus egységek konstruálása (mint például gyógyító, rontó, serkentő, társadalmi 

kapcsolatokat stabilizáló ráolvasások). Valójában csak az írástudó, keresztény, európai 

gondolkodói hagyományt követve tekinthető „logikus”-nak ilyen módon a szöveganyag 

elrendezése, tehát csak bizonyos határokon belüli univerzálék megragadására 

alkalmas.457 

A ráolvasástipológiák kevésbé népszerű válfaja, a szövegek mélystrukturális 

csoportosítása is a fenomenológiai összehasonlítás lehetőségét rejti magában. Ezt 

egyébként korántsem meglepő módon többnyire azok alkalmazták, akik inkább 

szóbeliségben gyűjtött korpuszokat vizsgáltak, hiszen az oralitásból származó szövegek 

esetében a rövid és egyszerű ráolvasásformák megfigyelése által a szöveganyag alapvető 

grammatikai és strukturális jellemzőire tudtak rámutatni. A beszédaktusok (óhaj, parancs, 

fenyegetés, elküldés stb), vagy szerkezetek (ha, akkor…; úgy, ahogy…; tagadás, ellentét, 

                                                 
457 Sebeok 1974: 19. 
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hasonlat, felsorolás, számlálás stb), szerinti csoportosítás a mágia/vallás általános, a 

transzcendentális világhoz való lehetséges viszonyainak univerzális kategóriáit hozza 

felszínre.458 

Az elmúlt évek ráolvasástipológiai kísérleteiből a grammatikai mélystruktúra 

feltárására két kísérlet született. Vladimir Kljaus orosz irodalmár a keleti szláv 

ráolvasásanyag vizsgálatakor az orosz folklorisztikában bevett, főként hosszabb, narratív 

szöveganyagra alkalmazott „folklór cselekmény” (folkloric plot) elméletet alkalmazta a 

ráolvasások típusainak megállapításához. A szöveganyagot a „cselekmény témák” (plot 

themes) szerint rendszerezte, melynek típusai az alábbi három komponens különféle 

együttállásából jöhetnek létre: a cselekvés, a cselekvés szubjektuma (a szereplő), és a 

cselekvés helye.459 Kljaus szerint ebben a modellben a világ összes ráolvasását el lehetne 

helyezni. Kljaus gondolatából indul ki a litván folklorista, Daiva Vaitkevičienė, mivel 

azonban a litván szövegek a legtöbb esetben nem épülnek ki a fenti, három tényezős 

narratív cselekményekké, a szerző gyakorlatilag a gyógyító rítus működési elve, a 

narratív funkció (narrative function) szerint csoportosította a litván ráolvasásokat. Ezzel 

tulajdonképpen a szövegről a rítust mozgató hiedelemtartalomra helyezi a hangsúlyt, 

olyan mélystrukturális kategóriákat meghatározva, mint elválasztás-összekötés 

(separation-connection), kiutasítás (expulsion), átvitel (transmission), reciprocitás 

(reciprocation), tisztítás (purification), megsemmisítés (desctruction), mozgás-

megállítás (cessation-designation), könyörgés (redemption).460 Vaitkevičienė 

rendszerezése jól használható a szövegek mögötti kulturális keretek, konceptuális 

szisztémák feltárására egy adott kultúrán belül. 

 

3. 6. 2. A hagyomány történetisége 

A földrajz-történeti módszer(ek) nemzeti és nemzetközi típuskatalógusai az 

összehasonlítás módja alapján a hagyomány történetisége dimenziójában helyezhetők el. 

A klasszikus típusmonográfiák, motívumindexek egy-egy elképzelt szövegtípus 

történetiségét, térbeli és időbeli terjedését akarták és akarják felmutatni, a kulturális 

kölcsönzések és különböző kulturális hatások és azok irányainak ábrázolásával. A 

ChCh&Ch nemzetközi típuskatalógus-igénye deklaráltan ebbe a kutatási és 

                                                 
458 Sebeok 1974; lásd továbbá: Gorovei, Artur: Descântecele românilor, Studiu de folklor (1931, Bucuresti: 

M. O. Imprimeria Nationala) beszédaktus alapú kategóriáit. Hivatkozza: Golopenţia 2004: 152. 
459 Kljaus 2009: 72. 
460 A típusok részletes bemutatása angolul: Vaitkevičienė 2008: 78–86. 
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összehasonlítási paradigmába helyezi el önmagát, hiszen az irányzat csúcstermékét, az 

Aarne-Thompson nemzetközi mesekatalógust mint „jól kitaposott”, „már bejárt utat” 

tekinti követendő mintának.461 Jonathan Roper megjegyzése, miszerint nem vagyunk 

közelebb a célhoz, mint Ebermann volt 1903-ban,462 azt sugallja, hogy gyakorlatilag egy 

több mint száz évvel ezelőtt keletkezett hiányt szeretnének pótolni. Ebből kifolyólag ezen 

irányzat elkötelezett hívei nem akarnak kimozdulni abból a tipológiai hagyományból, 

amely a földrajz-történeti módszer(ek) hatására alakult ki a ráolvasás-kutatásban a 20. 

század első felében. Bár olykor saját maguk is szkeptikusak a kivitelezést illetően,463 a 

ChCh&Ch szakértőinek közös munkájaként elképzelhetőnek tartják – legalábbis 

Jonathan Roper és Andrei Toporkov elképzelhetőnek tartja – a nemzetközi típuskatalógus 

megalkotását.464 

A legnagyobb probléma mindezzel azonban pontosan az, amit a földrajz-történeti 

módszer(ek) kritikusai megfogalmaztak: a típusok merev, önkényes, mesterséges, kutatói 

kategóriák, határaik bizonytalanok és kutatónként, de még egy kutató munkáján belül is 

változhatnak. Mi egy típus? Hol húzzuk meg a típus határait? 465 Roper és Agapkina–

Toporkov igyekeznek elkerülni e kérdések megválaszolását, és bár tisztában vannak e 

hiányossággal, írásaikban nem határozzák meg, hogy mi a tipológia alapja, melyek egy 

típus konstitutív illetve opcionális tényezői. Bár a tipológiai problémák jól ismertek a 

folklorisztikában,466 szemléltetésük érdekében következzen néhány konkrét példa. Az 

egyik legismertebb középkori nyugati-európai ráolvasás a főként a vérzés megállítására 

használt Longinus-Segen.467 Eddig egyetlen egy magyar szöveg ismert a 16. század 

                                                 
461 Roper 2004; Agapkina–Toporkov 2013: 86. 
462 Roper 2004: 129; Ebermann 1903. 
463 Jonathan Roper inkább a Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens (továbbiakban HwdA) ráolvasás 

szócikkei mintájára egyes típusok monografikus bemutatását szorgalmazza. Ugyanakkor az angol 

ráolvasáskorpuszon beazonosított főbb típusokat kiterjeszthetőnek tartja egy nemzetközi katalógus alapjául 

(Roper 2004: 139–140). 
464 A bizottság nemzetközi konferenciáin ezért is cél, hogy legyen egy-egy ismert európai típusról külön 

panel. Ilyen volt a legutóbb 2016 májusában Corkban megrendezett Flum Jordan/Jordansegen szekció, 

vagy korábban 2011-ben Moszkvában tartott láz elleni szövegek (Fiebersegen) panelje. 
465 A holland mesekutató Theo Meder kísérlete a következő volt: 5 kutatót kértek fel arra, hogy állapítsák 

meg a Hamupipőke egy változatának fő motívumait. A történet 124 mondatból állt, a kutatók összesen 68 

kisebb-nagyobb motívumot találtak, ami azt jelentené, hogy legalább minden második mondatban volna 

egy motívum, de ami ennél is meglepőbb, hogy csupán 3 olyan motívum volt, amit mindannyian 

megtaláltak és esszenciálisnak gondoltak: a kegyetlen mostohaanya, az üvegcipők és a papucs/cipő teszt 

(lásd: Meder 2014a: 123). 
466 A magyar folklorisztikában lásd Landgraf Ildikó tanulmányát a történeti mondaanyag típusokba 

sorolásának lehetetlenségéről: Landgraf 2006. 
467 A Longinus-ráolvasás első ismert szövegei latin és német nyelvűek, a 10. századtól dokumentáltak. Vö. 

Roper 2004: 130; HwdA: „Longinussegen”. Angol szövegeket lásd: Olsan 2004: 76–77; Roper 2005: 112–

114. 
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közepéről, szívfájdalom gyógyítására.468 Ezenkívül a magyar ráolvasások legutóbbi 

szövegkiadásában, mely nagyjából 3500 szöveget tartalmaz (és további 4000 variánsra 

hivatkozik) két variánsa ismert a szövegnek,469 jobban mondva, e két szöveg kapcsolható 

össze a Longinus-ráolvasással, bár egyiket sem vérzés megállításra használták.470 Az 

egyetlen 20. századi, a szóbeliségből gyűjtött szöveg (melynek eredete Pócs Éva szerint 

valószínűleg kéziratos receptkönyv) ugyan utal Longinus bibliai történetére, de nem 

nevezi meg a keresztre feszített Jézus szívét átdöfő katonát. A 17. századi nemesi receptes 

füzetből származó szöveg pedig bár a bibliai történetet használja és megnevezi Longinust 

is, de nem vérzés megállításra használják, hanem pusztán a Jézus szívéből távozó vér és 

víz szolgál gyógyírként a mellkasban érzett szúrásra.471 Ha lenne egy nemzetközi 

ráolvasáskatalógus, ez a két szöveg vajon a Longinus-Segen típusába tartozna? Hasonló 

problémát vet fel a Flum Jordan típusú ráolvasások472 teljes hiánya a magyar anyagban, 

miközben a Jordán-folyó, illetve Krisztus keresztelésének motívumai számos magyar 

nyelvű epikus gyógyító ráolvasásban megtalálhatók.473 

A típus és annak mesterséges határa ott is megbukik a könyvalapú tipológiák esetében, 

amikor egy nemzeti anyagon belül a kutató kényszermegoldásként valahova besorolja a 

szöveget, még ha az több helyre is passzolna.474 A Pócs Éva-féle magyar 

ráolvasástipológiában is számtalan példát találunk arra, hogy a dinamikus 

szöveghagyomány hogyan áll ellen a klasszifikációnak. Ebből a szempontból nagyon is 

elgondolkodtató, hogy vajon tényleg a hasonló szövegek kerülnek-e egymás mellé a 

                                                 
468 A ráolvasást Hattyuffy Dezső közölte a Századok hasábjain. Mivel a legújabb ráolvasáskiadásból sajnos 

kimaradt ez a korai szöveg, most teljes terjedelmében közöljük: „Contra cordiacam passionem collo ligatur. 

Vala egy vitéz, kinek Longinus vala neve, ki urunk Krisztusnak az ő szent szivét megöklelé, ki istenségének 

nem árthata, hanem csak emberségének, ezenképen ez öklelés ez embernek, Istvánnak vel nomen (István 

helyett annak, aki ezt használni akarta, saját nevét kellett mondani, azért van ez kitéve: »vel nomen«) ugyan 

ne árthasson, parancsolok: atyának, fiúnak, szentléleknek nevében, Amen. Ligatur ad colluin” (Hattyuffy 

1891). 
469 Pócs 2014: 923. Ezt Pócs Éva ennek ellenére külön alcsoportban tárgyalja az epikus szövegeken belül. 
470 Pócs 2014: 923. 
471 Ilyefalvi 2014a: 106. 
472 A Flum Jordan ráolvasások főként vérzés megállítására vagy vérző/véres sebek gyógyítására használt, 

a 12. századtól ismert, Nyugat-Európában elterjedt, valamint Kelet-Európából egyaránt az írásbeliségben 

és a szóbeliségben is ismert szöveg. Két fő változata van: 1. Krisztus és Keresztelő Szent János (vagy egy 

másik apostol) a Jordán folyóhoz érkeznek. A keresztelés motívuma hiányzik, pusztán annyi történik, hogy 

Krisztus megállítja a folyót. 2. Keresztelő Szent János megkereszteli Krisztust a Jordánban, esetleg történik 

utalás a betlehemi születésre. A gyógyítás annak analógiájára történik, hogy ahogy Krisztus megállította a 

Jordán folyót, úgy álljon meg a vérzés. A típus nemzetközi típuskatalógus számára kidolgozott mintáját 

lásd: Agapkina–Toporkov 2013: 89–91. 
473 Pócs 2014: 713, 942. A magyar anyagban különösen az igézet elleni szövegekhez kapcsolódnak e 

motívumok. Lásd például a magyar ráolvasások XV. főcsoportját, ahol Jézust megigézik és Szűz Mária 

vagy egy szent a Jordán vizével gyógyítja őt (Pócs 2014: 809–855). 
474 Daiva Vaitkevičienė is felhívja a figyelmet arra, hogy saját klasszifikációjában sok szöveget legalább 

két helyre be lehetett volna sorolni (Vaitkevičienė 2008: 85). 
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különböző tipológiákban? A szemléltetés kedvéért következzék egy példa a bizonytalan 

besorolásra. A magyar ráolvasáskorpuszban Pócs Éva több mint 500 olyan szövegre 

hivatkozik, amelyek valamilyen módon utalnak az alábbi történetre: Jézus szállást keres 

a földön (hol Szent Péterrel közösen, hol egyedül), egy jámbor gazdához és egy 

gonosz/haragos gazdasszonyhoz tér be, ahol végül csak egy kőpárnát és gyékényágyat 

kap éjszakára. Jézus a nem túl szívélyes vendéglátást megbosszulja, ami általában a 

gonosz asszony mellének megrontása, majd annak (egyes változatokban Szent Péter 

kérésére) ráolvasással történő gyógyítása, Jézus ráolvasása pedig gyakran tartalmazza a 

gyékényágy, kőpárna motívumot.475 A magyar tipológiában a szövegek az epikus 

ráolvasásokon belül külön típust képeznek. (Lásd Táblázat 1.) 

 

Táblázat 1. A gyékény, kőpárna típus néhány példája (lásd bővebben Pócs 2014: 895–914.) 

1.Mellfájás gyógyítása 

 
A beteg háromszor 

mondja: 

 
Mikor Krisztus Urunk 

Szent Péterrel a fődön 

járt, möntek egy szögén 
embörhön, szállást 

kértek. A gazda ajálta, 

hogy ad, de az asszon 
ajálta is, nem is. Az 

asszony gyékényt 

terítött, és követ tött a 
feje alá. Jézus azé 

szépen nyugodott, Szen 

Pétör is. Ezután éccaka 

elkezdött [az 

asszonynak] a mellye 

fájni. Főkeltek korán. 
Jézus Pétörrel 

elmöntek. Mikó möntek 

ed darabon, aszondta 
Pétör: „Uram, 

Teremtőm! Gyógyítsd 

mög annak az 
asszonnak a mellyit! 

Látod, hogy egész 
éccaka jajgatott!” – 

„Nem, Pétör, hagy 

szenvedjön!” Mögén 
elmöntek ed darabon, 

aszondja Pétör: „Uram, 

Teremtőm! Gyógyítsd 
mög annak az 

asszonnak a mellyit! 

Látod, hogy egész 

éccaka jajgatott!” 

Akkor aszondta Jézus: 

„Pétör, eredj vissza. 
Mondjad néki: 

2. Gyógyítás 

 
Istennek mondom 

parancsolatjábul, 

az te szent 
hatalmaddal, 

Szentháromság 

Úristen. 
Elindula Urunk Jézus 

Krisztus egy zsidó 

városban, 
vete őnéki egy zsidó 

leány kővánkost, 

gyékénylepedőt, 
mint Urunk Jézus 

Krisztus nem 

maradhatott 

kővánkoson, 

gyékénylepedőn, 

úgy ne maradhasson 
keserves fájdalmad az 

csontjaid vagy más 

tagjaidban! 
 

Azután pedig a 

Miatyánkat is el kell 
mondani. 

 
Anno 1752. die 3. Junii 

coram figura iuris 

praedeductam 
orationem recitavit, et 

quod contra morbos ea 

usa fuerit, fatebatur, 
tendebuit [---] licere 

super infirmam iam 

susurando, sed cupienti 

etiam clara voce 

recitavit. A genitrice 

3. Kelés ellen 

 
Az Atyának, Fiúnak, 

Szentlélök Úristen 

nevibe körösztöllek 
sëmminek. 

Gyékénykáka, 

Kőpárnája, 
Krisztusnak tüskös 

lepedője, 

Sajtalan kásája. 
Krisztus mondása: 

Múljon el a 

támadása! 
Atyaisten, oszlasd 

el! 

Fiúisten, mulaszd el! 

Szentlélek Úristen, 

vidd el!478 

4. Pokolvar ellen 

 
Mikor az Úrjézus itt 

ezen a földön járt, 

útazott. 
Bemënt ëgy jámbor 

gazdáhon, 

Haragos 
gazdasszonyhoz 

szállást kérni. 

Adott néki szállást 
gyékényponyván mëg 

kővánkoson. 

Minthogy az Úr Jézus 
ezën a 

gyékényponyván és 

kővánkoson helyit 

nem találta, 

Úgy itt ez a fájdalmas 

pokolkelet pokolvar 
Vagy akarmiféle 

támadás itt, ebben a 

testbe 
Helyit në tanálja! 

Mënjën lë a főd alá 

fájdalma! 
Oszlassa el az 

Atyaisten! 
Oszlassa el a Fiúisten! 

Oszlassa el a 

Szentháromság 
Ëgyisten! 

Mënjën lë a 

főd alá fájdalma!479 

 5. Imádkozás 

mellfájásra 
 

Kűpárna, gyékényágy, 

Sajtalan kása. 
Jóakaratú embör, 

Rossz szándékú 

asszony, 
Az Isten szava, 

mondása. 

Ez lögyön a 
csöcsfájósok 

Orvossága. 

 
Valaki szállást kért. 

Aszonták, engedjék be 

éjszakára. Aszonta az 

asszony: nem kő, 

vagyunk itt ölegen. Në 

engedjük be! Ó, 
aszongya, hát 

majdcsak valahun 

macsarítunk neki ëgy 
kis helyet. Igazítsál 

ide. Tödd lë a 

gyékényt, oszt rá ëgy 
párnát vagy valamit. 

Osztán lëtött egy 
gyéként, osztán a feje 

alá ëgy téglát tött az 

embörnek. Aszt azé 
van ez az imádság.480 

                                                 
475 A típus összefoglalását és a variánsokat lásd: Pócs 2014: 895–914. Pócs Éva szerint dél-alföldi, moldvai 

elterjedésről beszélhetünk, melynek a szerző néhány olasz, román, szerb, horvát párhuzamát ismeri, ezért 

a múltban egy tágabb mediterráneumbeli, és közép-európai elterjedtséget feltételez. 
478 Szőreg, 1977, Polner Zoltán gyűjtése (Pócs 2014: 907). 
479 Királyhegyes, 1976, Polner Zoltán gyűjtése (Pócs 2014: 900). 
480 Tápé, 1973, Polner Zoltán gyűjtése (Pócs 2014: 907–908). 
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Engödelmes gazda, 

engedetlen gazdasszon. 

Gyékénágy, küpárna, 

Isten mondta szó.” 
Azonnal mögtért a 

fájdalom. 

 
Három Miatyánk, 

három Üdvözlégy.476 

didicit hanc orationem, 

qua [?]tta.477 

 

Pócs Éva szerint bizonyos értelemben beillenek a Ferdinand Ohrt által meghatározott 

találkozásráolvasások (Begegnungs-Segen) európai csoportjába,481 de a történet 

cselekménye azokhoz képest nagyon szokatlan, sokkal inkább tart rokonságot azokkal a 

legendákkal, melyben Jézus/Szent Péter a földön jár.482 A lényegi probléma jelen esetben 

nem is a szövegek nemzetközi típusbesorolása, hanem hogy a gyékényágy, kőpárna 

nemcsak ebben a típusban fordul elő a magyar korpuszban. Számtalan olyan szöveg 

ismert a magyar anyagon belül, amely nem tartalmazza a fenti cselekmény eredetét, 

csupán szövegtöredékként a gyékényágy, kőpárna motívumot. Néhány szövegben ez 

olyannyira minimalizálódik, hogy csak annyit tudunk meg a narratív történetről, hogy „ez 

a Jézus mondása: gyékényágy, kőpárna”, vagy még ennél is kevesebbet, csupán Jézus 

„mondásának” szövegamulettként használt torzult maradványaival találkozunk.483 (Lásd 

Táblázat 2.) Ugyanakkor a gyékényágy, kőpárna típusba sorolt szövegeket is legalább két 

másik helyre is be lehetett volna sorolni. A gyűjteményt használó kutató nem látja ezeket 

a kapcsolódási pontokat, csak akkor, ha nagyon gondosan és pontosan átböngészi – vagy 

ismeri – az egész (!) ráolvasásgyűjteményt. 

 

Táblázat 2. A gyékényágy, kőpárna motívum megjelenése további típusokban 

 

1. Igézet gyógyítása 
 

Vizet vetnek: 
 

Víz ojtsa a szenet, 

szen ojtsa az igízetet 
és mindenféle betegséget! 

Menj ki, igízet, 

ennek a Jánosnak a fejiből, testjiből, 

hogy Krisztus urunk nem nyugodt 

kőpárnán gyékényágyban! 

 
Mondja háromszor, s aztán abban a vízben mossa 

meg a fejit: 

 
Kék szem, 

2. Ficam, rándulás gyógyítása 
 

Elindula Urunk Jézus 
Jerikóból Jeruzsálembe. 

Általmene kőhidon, 

ő lován, ő szamarán. 

Haragos gazdasszony, 

jámbor gazdája, 

gyékényágy, 

kőpárnája, 

kőkenyere, 

fakése, 

ez az Isten mondása: 

„Ezen jószág semmi ízébe, tagjába 

ficemlés vagy nyílamlás meg ne 
maradhasson, 

3. Igézet gyógyítása 
 

Elindulának hetvenhétféle igézetek: 
kék szemű, fekete szemű, sárga 

szemű emberek. 

Szem megnézte, 
szív megszerette, 

szem megigézte. 

Én is tiltom tűzzel-vassal és ezen 
három imádsággal, 

hogy úgy megvigasztaltassék, 

mint Krisztus Urunk 
megvigasztalta 

a boldogságos Szűz Máriát a Jordán 

vizéből. 

Én is tiltom tűzzel-vassal, 

                                                 
476 Egyházaskér, 1891, Kálmány Lajos közlése (Pócs 2014: 896). 
477 Pécs, 1752, Bozsér Gergelyné Csapó Katalin pere (Ilyefalvi 2014a: 203–204). 
481 Ohrt 1936a. A találkozásráolvasásokról rövid magyar nyelvű összefoglalót és a kapcsolódó magyar 

szöveganyagot lásd: Pócs 2014: 709–793. 
482 Pócs 2014: 895. 
483 Pócs 2014: 896. 
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sárig szem, 

fekete szem 

megnezte, s megszerette, 

boldogságos Szűz Mária hozd meg! 

Megigézte férfi állat, 
megigézte fehérnépállat, 

kék szemű, 

fekete szemű. 
Kérem a boldogságos Szűz Máriát, 

tiltsa el az én fejemből, 

az én véremből, tagjaimból! 
Menjenek ki a határba, 

azokat a nagy fákat, azokat hasogassák, 

azokat nyilalltassák! 
Az én testem maradjon tisztán, 

mint ahogy az Isten adta világra!484 

 

hús húshoz, 

csont csonthoz, 

tag taghoz, 

ín ínhoz, 

vér vérhöz, 
ér érhöz.” 

Krisztus Jézusnak maga szájából 

származott szent igék által 
gyógyuljon meg!485 

 

hogy úgy meg ne nyugodjék, 

mint Krisztus Urunk meg nem 

nyugodott 

a gyékényágyon és a kőpárnán. 

 
Miatyánk; második és harmadik 

ismétléskor Üdvözlégy és 

Hiszekegy is. 486 
 

 

XI. AZ OKOZÓK MEGNEVEZÉSE + 

ÓHAJ, PARANCS, FOHÁSZ, ÁLDÁS, ÁTOK 
(SZEMVERÉS GYÓGYÍTÁSA) 

 

11. Az okozók megnevezése + fohász, áldás, 
hivatkozás: Szűz Mária 

 

 

XII. MEGBOTLÓ 

LÓ/SZAMÁR 
(2. MERSEBURGI 

RÁOLVASÁS) 

 
2. Jézus szamárháton/lóháton – 

ő maga gyógyít 

 

XIII. A SZENT ÉS A 

GONOSZ TALÁLKOZÁSA 
(BEGEGNUNGSSEGEN) 

 

1. A gonosz vándorol  

 

Mivel Roper és Agapkina–Toporkov nem határozzák meg a típusok alapját, 

tulajdonképpen a kutatástörténeti hagyomány korábbi típusaival operálnak. De melyek 

egyáltalán a „jól ismert” nyugat-európai típusok és mire használhatók?487 A 20. század 

elején megállapított főbb típusok legtöbbje olyan gyógyításra használt, epikus maggal, 

úgynevezett historiolával rendelkező szöveg, mely ráolvasások ugyan ismertek a 

szóbeliségből – főként specialisták révén –, eredetüket tekintve azonban egy írásbeli, 

keresztény, nyugat- vagy kelet-európai hagyomány részei. A legutóbb közreadott magyar 

ráolvasások több mint 3500 szövegéből kb. 900 szöveg tartozik az epikus ráolvasások 

közé. Ebből a 900 szövegből, csak néhány száz az, amely nehezen, de elhelyezhető a „jól 

ismert” európai típusokban. Ha ezt az arányt a variánsok tükrében nézzük, akkor a magyar 

ráolvasások többsége nem sorolható be egyértelműen a kutatási hagyományban 

meggyökeresedett európai típusok rendszerébe. Az arányok jól érzékeltetik a jelenleg 

ismert típusok használhatóságának határait. 

A hagyomány történetisége dimenzió kétségkívül fontos és szükséges nézőpontja a 

folklórjelenségek feltárásának és megértésének. A földrajz-történeti irányzat(ok) egyes 

kérdésfelvetései sok esetben ma is jogosak és megválaszolatlanok, módszereik 

                                                 
484 Lujzikalagor, 1980, Bosnyák Sándor gyűjtése (Pócs 2014: 660–661). 
485 Kiskunfélegyháza, 1893, Szilády Áron közlése (Pócs 2014: 698). 
486 Csíkszentdomokos, 1943, Székely László gyűjtése (Pócs 2014: 721). 
487 A „jól ismert” európai típusok fogalom alatt főként Oskar Ebermann, Ferdinand Ohrt és a 20. század 

első felében történt kutatások nyomán ismertté vált ráolvasástípusokat értem. Lásd ehhez Handwörterbuch 

des deutschen Aberglaubens című kézikönyv (HwdA-) ráolvasástípus szócikkeit, valamint: Ebermann 

1903; Ohrt 1936a; 1936b; 1938. 
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használhatók ma is sokféle kutatásra.488 Abban azonban, hogy ehhez az összehasonlító 

módszerhez a leghatékonyabb eszköz egy, az Aarne-Thompson (AaTh) vagy akár az 

Aarne-Thompson-Uther (ATU) nemzetközi mesekatalógusok mintájára elképzelt 

nemzetközi ráolvasáskatalógus lenne, már kevésbé lehetünk biztosak. 

Lauri Honko szerint a hagyomány fenomenológiája és a hagyomány történetisége 

aspektusok megegyeznek abban, hogy mindkét dimenzió interkulturális perspektívában 

kívánja a jelenségeket összehasonlítani és értelmezni. Mindezt saját kontextusából 

kiszakított adatokkal teszik, melyek összefüggései éppen ezért csak a kutató(k) számára 

láthatók, nincsen organikus, élő kapcsolatuk a folklórjelenségek valódi társadalmi 

működésével, variálódásának módjával. 

 

3. 6. 3. A hagyomány ökológiája 

Ehhez képest a hagyomány ökológiája elnevezésű összehasonlító dimenzió az 

intrakulturális variálódás/hagyományozódás felfedésére és megértésére alkalmas, ami az 

előző kettővel ellentétben élő kapcsolatban áll egy szűkebb vagy tágabb közösség 

gyakorlatával.489 Ez a fajta összehasonlítás három tényező vizsgálatával (a hagyomány, a 

hagyomány működtetése és továbbadása a közösség/egyén által, a hagyomány konkrét 

természeti környezete), azt a rendszert tárja fel, amelyben a hagyomány működik és amit 

aztán örökül hagy. Ehhez olyan „sűrű, tömött” korpuszok (thick corpus) vizsgálata 

szükséges, amely a vizsgálandó folklórjelenséget organikus működésében képes 

bemutatni. Bár Honko ezt a dimenziót a hosszú terepmunkán, résztvevő megfigyelés 

során rögzített szövegkorpuszok esetében képzelte el, egyes archívumi anyagok sűrű 

olvasatakor is alkalmazható lehet,490 így e dimenzióhoz két történeti példát hozok a 

ráolvasáskutatásból. Anna-Leena Siikala a keleti finn és karjalai ráolvasásokon végzett 

kutatásában diskurzuselméleti és kognitív elméleti megközelítésből az egyéni 

                                                 
488 Legutóbb Frog mutatta be tanulmányában, hogy a földrajz-történeti irányzat(ok) módszerei miként 

alkalmazhatóak termékenyen a kurrens folklorisztikai kutatásban (vö. Frog 2013: 23–30). 
489 Honko 2000b: 15. 
490 Ez lényegében ellentmond annak a többször megfogalmazott honkói gondolatnak, mely az archívumi 

folklórszövegeket jelentésvesztett, „halott leletként” definiálta (vö. Anttonen 2013: 159–161; Gunnell et 

alii 2013: 173). Ugyanakkor a sűrű korpuszok első felvázolásakor maga Honko sem zárta ki, hogy 

lehetséges az archívumi anyag ilyen típusú vizsgálata (Honko 1986: 116). Újabban Anttonen azt 

hangsúlyozza, hogy az archívumi folklóranyag is alkalmas jelentések feltárására és kontextuális 

elemzésekre, amennyiben a megfelelő kérdéseket tesszük fel és nem későbbi paradigmák kérdéseinek 

megválaszolhatatlanságát kérjük rajtuk számon (vö. Anttonen 2013). Az archívumi szövegek sűrű 

korpuszként való használatára éppen az újabb finn és skandináv történeti folklorisztika szolgálhat kiváló 

mintául. 
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improvizáció határait és ezzel összefüggésben a ráolvasások sémáit kereste. 

Kérdésfelvetése az volt, hogy a ráolvasó specialista a hagyományos motívumok, sorok, 

témák alkalmazásával hogyan hozza létre saját szövegét, követ-e bármilyen logikát a 

szöveg, vagy teljesen szabad improvizációról kell-e beszélnünk? Siikalának erre azért 

volt szüksége, mert a keleti finn és karjalai ráolvasások gazdag szövegvariációi, és a 

variálódásuk módja értelmezhetetlen volt a földrajz-történeti irányzat(ok) katalógusai és 

indexei alapján, (ami egyébként a nyugat-finn szövegek esetében működőképesnek 

bizonyult). Elemzésében arra jutott, hogy a ráolvasások szövegszerű sémái a ráolvasás 

rítusának struktúráját követik, s bár a ráolvasó az adott szituációban nem gépiesen 

visszamond, hanem teremti a szöveget, az improvizáció mégsem szabad, a mitikus 

gondolkodás logikáját követi, s így a szövegvariációk és a variálódás mikéntje ebben a 

mitikus asszociációs keretben értelmezhető.491 

Lea T. Olsan tanulmányában merőben más forrástípust – két 15. századi, angol és latin 

nyelvű kéziratot – és más elméleti alapokról indulva (főként a pszichológiai memória- és 

emlékezetkutatás eredményeit felhasználva) a ráolvasások kutatásában mindig is fontos 

szerepet játszó funkció-szöveg egység problémáját értelmezte újra. Olsan kérdése, hogy 

egy bizonyos szükséglethez (például vérzésmegállítás) hogyan és miért 

kapcsolód(hat)nak konkrét motívumok, szövegpanelek. A kéziratokat másoló-használó, 

tehát végső soron a ráolvasás gyakorlatát űző szempontjából, vagyis a pragmatika felől 

közelített. A szemantikai láncok felkutatásával pedig rá tudott mutatni arra, hogy nem ad 

hoc szövegek használatáról van szó a különböző szükségletek esetében, csak sok esetben 

a lánc olyan régen elszakadt, hogy a kutató számára nagyon nehezen fejthető fel az 

értelmezéshez szükséges asszociációs mező. 492 

Az intrakulturális kiindulópontból egyértelmű, hogy a ráolvasás fenti tipológiai 

újraértelmezései nem egy nemzetközi típuskatalógus igényével lépnek fel, csupán saját 

szűkebb anyagukat vizsgálva mutatnak rá egyrészt a klasszikus tipológiák 

használhatatlanságára (használhatatlanság alatt azt értve, hogy az általuk feltett 

kérdésekre nem válaszolnak), másrészt innovatív tipológiai meglátásaikkal olyan 

kapcsolatokat tárnak fel, melyek a szómágia kulturális gyakorlatának belső, lényegi 

megértéséhez visznek minket közelebb. 

Az összefoglalás végére érve látható, hogy e disszertáció szerzőjeként magam sem 

tudtam szabadulni attól az alapvető emberi tulajdonságtól, hogy a vizsgált jelenségeket, 

                                                 
491 Siikala 1986. 
492 Olsan 2004. 
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azaz a különböző ráolvasástipológiákat csoportosítsam. Célom azonban mindezzel 

csupán az volt, hogy rámutassak a tipológiai elgondolások összeegyeztethetetlenségére. 

A teljes képhez hozzátartozik, hogy az igényesebb ráolvasástipológiák különböző 

mutatókkal megpróbálják a lehetetlent és legalább két dimenzió között navigálnak (a 

hagyomány fenomenológiája: például funkció-mutatók és a hagyomány történetisége: 

típusokba sorolás). Pócs Éva a magyar ráolvasások korpuszát rendszerező 

multidimezionális tipológiája tulajdonképpen a fenti két dimenziót próbálta meg ötvözni. 

Pócs a típusok meghatározását a strukturális-grammatikai alapokkal kezdi, az egyszerű 

formáktól halad az összetettebb formák felé, miközben bemutatja ezen formák 

legtipikusabb kontaminációit. Ugyanakkor az epikus ráolvasásokat külön fejezetben 

tárgyalja és tipizálja, ami bár kiszakítja őket az alap tipológiából, de az epikus 

szövegtípusok bevezetőjében azok mélystrukturális működési elvét is bemutatja. A 

ráolvasások használati funkciója szerint a könyvvégi mutatóval tudunk keresni, 

ugyanakkor amennyiben szoros funkció-szöveg együttes jellemző egy-egy típusra, ezek 

bemutatása szintén szerepel a bevezetőben, ahogy a hozzájuk tartozó rítusok és a 

mögöttük meghúzódó hiedelemtartalmak is. A szerző még a harmadik dimenziót is 

igyekszik bevonni azon esetekben, ahol saját tereptapasztalata alapján vagy mások sűrű 

leírásából erre alkalma nyílik. A navigálást azonban nem a tipológia, hanem a több ezer 

szöveg ismeretében megírt bevezető tanulmányok roppant tájékozott összefoglalása 

teremti meg, ahol Pócs Éva rámutat az adott típus más típusokkal való rokonságára, vagy 

akárcsak más típus irányába mutató motivikai/szerkezeti kapcsolathálójára, a típushoz 

tartozó diverz vagy éppen egységes rítuskombinációkra és a szövegeket mozgató 

hiedelemtartalomra.493 

A szóbeliség és a folklórjelenségek komplex megértéséhez Lauri Honko szerint 

valamennyi dimenzióra szükségünk van.494 De milyen eljárások, módszerek és eszközök 

segítségével érhető ez el? A folklorisztika három nagy textológiai paradigmája után: 1. 

amikor a forma nem számított, csak a tartalom: „pre-text” 2. amikor csak a szöveg volt a 

kutatások középpontjában: „the text is king” 3. amikor a performansz és kontextus állt 

mindenek felett: „the perfomance is king”,495 mi következik? A számítógépes 

folklorisztika szerint nincs más hátra: the digital data is king! 

                                                 
493 Pócs 2014. 
494 Honko 2000a: 15–35. 
495 Lauri Honko definiálja így a folklorisztika három nagy textológiai paradigmáját (lásd: Honko 2000a: 5–

14; 2000b: 6–18). John Foley hasonlóan határozta meg a textológiai paradigmákat részletesen tárgyalva 

azt, hogy az 1960–70-es évektől mely elméletek mentén gondolták újra a folklórszöveg-kiadások 
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3. 6. 4. A hagyomány „kódja” 

A folklorisztikai-textológiai paradigmaváltásokkal kapcsolatban több szerző hívja fel 

a figyelmet arra, hogy azok nagyrészt a szóbeliség rögzítésének és tárolásának új 

technikai lehetőségeiből származnak.496 A folklórszövegek digitális kiadásának 

lehetőségével minden kétséget kizáróan egy új paradigmához érkezett el a diszciplína, 

mely ugyan már számtalan kísérlettel és burjánzó irodalommal rendelkezik, elméletét, 

módszerét és gyakorlatát tekintve, ahogy azt a disszertáció második fejezetében láthattuk, 

sok tekintetben gyerekcipőben jár még. Hogyan tud bekapcsolódni a ráolvasáskutatás a 

digitális szövegfolklorisztikai adatbázisokról szóló élénk diskurzusba, újszerű 

elképzelésekbe? Milyen eredményeket hozhat a számítógépes folklorisztika a „verbális 

mágia” jelenségének megértéséhez? Milyen egyedi problémákat vet fel maga a ráolvasás 

műfaja? Milyen szerep jut ebben a folyamatban a klasszikus 

típusmutatóknak/katalógusoknak?  

A fejezetben eddig összefoglaltam, hogy a textualizációs stratégiák mint elsőrendű 

értelmező eljárások a ráolvasások tipologizálásában és interpretációjában (is) milyen 

fontos szerepet játszottak. A következőkben már kifejezetten a ráolvasások műfajához 

köthető textualizációs eljárások, tipológiai gondolkodás és összehasonlíthatóság, 

összemérhetőség problémáira reflektálok a digitális technológia felől. A digitális 

textualizáció esetében ezzel ugyanúgy számolni kell, azonban két alapvető különbség 

mutatkozik meg az analóg (például kritikai kiadás) és a digitális (például tudományos 

adatbázis) textualizáció(ja) között. Az első, hogy a digitális adatbázisok esetében a 

textológiai eljárásokkal azt akarjuk, és azt lehet elérni, hogy ne pusztán az emberi 

gondolkodás számára, hanem a számítógépes programok által is értelmezhetők és 

elemezhetők legyenek az adatok. Tehát már nemcsak a kutató értelmez(het) az előtte álló 

információhalmazból, hanem a program is. Ezzel összefüggő alapvető különbség, hogy 

míg egy kritikai könyvkiadás esetében azt láttuk, hogy az egyes textológiai eljárások nagy 

mértékben a sajtó alá rendező(k) tudományos hátterétől, érdeklődésétől és céljaitól stb. 

                                                 
problémáit és korlátait főként a nyugat-európai és amerikai folklorisztikában. Foley három elméletet tart 

fontosnak: a harvardi epikakutató iskola oral-formulaic elméletét; a beszélés néprajza (ethnography of 

speaking) és az etnopoétikai (ethnopoetics) megközelítéseket; valamint a performansz kutatásokat (Foley 

1997). Továbbá vö. a kérdéshez: Frog–Koski–Savolainen 2016b. A magyar, de sok esetben más európai 

folklorisztikákban is, a fenti elméletek egy-két úttörő próbálkozást leszámítva nem változtattak a 

folklórszövegek archiválásának és kiadásának korábbi gyakorlatán. 
496 Voigt 2006: 309–311; Katajamäki–Lukin 2013: 11; Frog 2013: 23. 
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függnek; addig a digitális textológia integrálni szeretné a korábbi paradigmák tudását és 

kérdésfelvetéseit.497 Így nem egyetlen egy kutatási problémára koncentrál (nem kell 

választania például a hagyomány fenomenológiája/történetisége és ökológiája 

összehasonlító dimenziók között). Célja éppen az, hogy a szöveganyag 

multidimenzionális textualizációjával és ezt követően annak multimodális hálózat alapú 

megjelenítésével többféle problémafelvetés megválaszolását tegye lehetővé. 

Természetesen a digitális textológia sem mentes a kutatói prekoncepcióktól, ideológiáktól 

és intézményektől, ahogy azt az előző fejezetben már bemutattuk.498 De éppen ezért 

lényeges, hogy a társtudományok (nyelvészet, irodalomtudomány, könyvtártudomány 

stb.) legújabb textológiai eljárásait és elméleteit figyelembe véve, azokkal 

együttműködve, a folklorisztika is átgondolja és kialakítsa saját digitális textológiáját. 

Hogyan valósulhatnak meg tehát az összehasonlítás dimenziói a digitális 

adatbázisokban és ehhez milyen textualizációs eljárások szükségesek? A 

szövegfolklorisztikai adatbázisok alap metaadatai értelemszerűen a gyűjtés helye/ideje, a 

gyűjtő neve, az adatközlő (kora, neme, vallása, nyelve, nemzetisége, foglalkozása stb). A 

földrajz-történeti módszer(ek) gondolkodási módja szerint ilyen külső metaadat lenne az 

adott szöveg tipológiai besorolása is. Azonban szükséges-e a típust metaadatként 

rögzíteni? Hogyan használják a már létező szövegfolklorisztikai adatbázisok a 

nemzetközi típuskatalógusokat, motívumindexeket, vagyis tágabban értelmezve a 

földrajz-történeti módszer(ek) örökségét? Ahogy a 2.3.3. alfejezetben már utaltunk rá, a 

folklórarchívumok és a folklórszövegek problémája, hogy a tartalmat hogyan annotálják, 

hogyan tegyék láthatóvá? Milyen digitális módszerek vannak a tartalom felfedezésére? 

A mesekutatás kiváltságos helyzete révén (hiszen több nemzetközi katalógussal is 

rendelkezik) továbbra is élen jár az új folklorisztikai módszerek és eljárások tesztelésében 

és formálásában. Érthető módon a tudományos igényű meseadatbázisok közül többen 

beépítik az AaTh és az ATU típusszámokat.499 Miért negligálnának, tennének félre, 

hagynának ki egy bizonyos szempontból jól működő, az információk gazdag tárházát 

tartalmazó, kutatók százait és művek ezreit mozgató és orientáló tudományos 

teljesítményt? Ráadásul a nemzetközi mesetípusok megállapítására automatizmusokat is 

kifejlesztettek már, így nem feltétlenül manuális típusbesorolásról van szó, a programok 

                                                 
497 Abello–Broadwell–Tangherlini 2012: 66. 
498 Vö. Niles 2013a: 221. 
499 Lásd például a Christoph Schmitt vezette WossiDiA-t: Meyer–Schering–Schmitt 2014: 69; Meder 2014a; 

Abello–Broadwell–Tangherlini 2012: 66. 
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elvégzik helyettünk a fáradságos, sokszor mechanikus munkát.500 Ugyanakkor Theo 

Meder és munkatársainak több mint húsz éve zajló, a holland meseanyagot digitalizáló 

munkája a motívumindexek és típuskatalógusok használhatóságát tekintve minimum 

három szempontból megfontolandóvá teszi ennek valódi súlyát. Először is, a jelenleg 

több mint 42 000 szöveget tartalmazó adatbázis csak kb. 60%-át tudták bármiféle 

mesetípusba sorolni, annak ellenére, hogy ehhez a művelethez nemcsak az AaTh és az 

ATU katalógusokat, hanem ezek mellé további tipológiákat is felhasználtak.501 

Másodszor, a holland meseadatbázis kiemelt célja, hogy az összehasonlító nemzetközi 

kutatás eszközévé váljon. A cél elérése érdekében (látva, hogy a katalógusok nem 

segítenek) azonban új utakon járnak. Jelenleg a FACT (Folktale as Classifiable Texts) 

elnevezésű projekttel kutatásaik fókuszában olyan számítógépes eljárások fejlesztése áll, 

amelyek képesek megmutatni a történeteket tartalmazó motívumokat, szekvenciákat, 

egyéb narratív építőelemeket, ami által a programok automatikus klaszterelemzéseket 

végeznek el.502 Harmadszor, a szűken vett meseadatbázisok problémáján túllépve úgy 

tűnik, hogy a mondaadatbázisok, valamint a több műfajt (személyes történet, legenda, 

monda, mese, hiedelemszöveg stb.) integráló népi narratívumokat tartalmazó össz-

adatbázisok létrehozására nagyobb az igény.503 A merev műfaji határokat magunk mögött 

hagyva ezekben az adatbázisokban a tipológiáknak még kevésbé juthat bármilyen 

szerep.504 Mi a megoldás akkor, ha nem áll rendelkezésre egy elfogadott tipológia, 

hogyan válnak mégis összehasonlíthatóvá, nemzetközi szinten átjárhatóvá a korpuszok, 

ha nincsenek típusok? 

Az analóg szövegkiadások kapcsán már bebizonyosodott: az összehasonlíthatóságot 

részben a textológia határozza meg, ami nincs másként a digitális adatbázisok esetében 

sem. A digitális textualizációt illetően ugyanis a metaadatok és az annotálás révén válnak 

a korpuszok különböző szempontok szerint összehasonlíthatóvá. Minél több és minél 

többféle metaadatot tartalmaz egy adatbázis, annál többféle és összetettebb elemzésre 

nyílik lehetőség. A külső metaadatok egy részét manuálisan kell rögzíteni a textualizációs 

eljárás során (gyűjtő, gyűjtés helye, forrástípus stb.), azonban, ahol csak lehet, az 

                                                 
500 Muiser–Theune–Meder 2012; Meder 2014a; Karsdorp 2016: 31–48. 
501 Meder–Karsdorp–Nguyen–Theune–Trieschnigg–Muiser 2016: 79, 93, 3. jegyzet. 
502 Meder–Karsdorp–Nguyen–Theune–Trieschnigg–Muiser 2016: 79. 
503 Meder 2014a: 126; Meder–Karsdorp–Nguyen–Theune–Trieschnigg–Muiser 2016. 
504 Meder 2014a: 124; Tangherlini 2013a: 15–20. A tipológiák használhatóságának korlátjai ott is érezhető, 

ahol az adatbázis alapja egy prominens gyűjtő teljes hagyatéka, s nem egy konkrét műfaj, mint például a 

WossiDiA: Meyer–Schering–Schmitt 2014; vagy az ETKSpace és Danish Folklore Nexus: Tangherlini–

Broadwell 2014. 
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automatizálásra kell törekedni, hiszen a kézi annotálás azon kívül, hogy rendkívül 

időigényes és költséges folyamat, nagyon sok hibalehetőséget rejt magában, az egyszerű 

elgépeléstől kezdve odáig, hogy az annotálók emberi mivoltukból fakadóan eltérő módon 

annotál(hat)nak.505 

A szövegszerű azonosságok megtalálását az adatbázisban rögzített szövegek további 

annotációja révén lehet elérni. Ennek két módja van a digitális adatbázisokban: a felülről 

meghatározott és irányított annotáció, vagy pedig a teljesen automatizált annotáció.506 A 

kettő közül az elsőhöz szükséges a korábbi folklorisztikai paradigmák tudása, a 

folklórszövegekre és műfajokra vonatkozó strukturális, tipológiai elgondolások 

tanulsága, hiszen az irányított annotációhoz azokat a folklorisztikai szempontból releváns 

tulajdonságokat és elemeket kell összegyűjteni, amelyekből korábban a kutatók a 

típusokat létrehozták. Ugyanakkor itt most nem cél a típus létrehozása, hiszen nem áll 

szándékunkban a dinamikus szöveghagyományt előre gyártott, mesterséges étikus 

kategóriába szorítani, hanem csak jelöljük azokat az egyszerű tulajdonságokat, amelyeket 

a szövegek alapvető, belső, lényegi elemeinek gondolunk. A tulajdonságok közötti 

hálózatos kapcsolódási pontokat, a kapcsolódási pontok sűrűségét és sokféleségét pedig 

majd számítógépes programok mutatják meg az adatok különféle vizualizálásával. Ebben 

az eljárásban tehát továbbra is a kutató határozza meg, hogy mit szeretne, egy egész 

korpuszon belül jelölni automatizmusokkal annak érdekében, hogy az adatok 

összekapcsolódhassanak más adatokkal, és erre fejleszt ki különböző algoritmikus 

eljárásokat. A TEI kapcsán a második fejezetben már érintettük a kérdést, hogy a digitális 

bölcsészettudományokban jelenleg vita tárgyát képezi, hogy mit érdemes annotálni, sőt, 

hogy van-e értelme annak, hiszen ha mindenki mást és máshogyan annotál, bizonyos 

szempontból elhatárolódnak egymástól a korpuszok.507 

Bár a folyamat kezdetén járunk csupán, azonban az 

összehasonlítás/összehasonlíthatóság dimenzióját tekintve már látható ennek jelentősége. 

A merev típuskatalógusokkal szemben a számítógépes folklorisztika a digitális 

textualizációval, automatikus és irányított annotációval azt a lehetőséget hordozza 

magában, hogy a dinamikus folklóranyagot nem a mi előre gyártott típusainknak 

                                                 
505 A manuális annotáció különféle hibatípusairól, hibaszázalékáról és az automatikus annotáció 

lehetőségeiről a holland meseadatbázis kapcsán: Muiser–Theune–Meder 2012; Meder–Karsdorp–Nguyen–

Theune–Trieschnigg–Muiser 2016: 82–87. 
506 Timothy R. Tangherlini felülről lefelé (top-down approach) és alulról fölfelé (bottom-up approach) 

elnevezésű megközelítései is ezt a két típusú annotációt fedik le (vö. Abello–Broadwell–Tangherlini 2012). 
507 McGann 2016. 
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megfelelően értelmezzük, azaz nem a kutató dönti el, hogy mi hasonló mihez, hanem a 

megfelelően textualizált adatokon lefuttatott programok láttatják majd a szövegek közötti 

bonyolult és összetett kapcsolathálót. Az anyag látens, az emberi szem számára 

láthatatlan összefüggéseinek különféle innovatív vizualizálásával pedig merőben új 

kérdések feltevésére lesz lehetőségünk. A számítógépes folklorisztika hívószavai éppen 

ezért a lineáris struktúrák, hierarchikus egyirányú tipológiák és klasszifikációk helyett a 

flexibilis, multimodális-hálózatok, gráf- és hipergráfrendszerek,508 amelyek kapcsolódási 

pontjai között könnyen lehet majd navigálni. A digitális bölcsészettudomány, így a 

számítógépes folklorisztika elöljárói szerint mindez alapvetően változtatja majd meg és 

írja újra (vagy írhatja újra) a hasonlóságról alkotott elképzeléseinket és tudásunkat, azt, 

hogy a dolgok (például folklórszövegek) hogyan és mi módon lehetnek egyáltalán 

egymáshoz hasonlóak.509 Így az eddigi összehasonlító dimenziókon túl egy újabb 

dimenzió is megnyílik. 

 

3. 6. 5. A ráolvasások „kódja” 

A ráolvasáskutatásban eddig két, a kutatás számára hozzáférhető adatbázis született, 

ezért a következőkben azt mutatom be, hogy Sanda Golopenţia román szerelmi 

ráolvasásokat tartalmazó adatbázisa és Jacqueline Borsje nemzetközi szómágia-

adatbázisának tervezete miként él(t) az előzőekben körvonalazott új textológiai 

lehetőségekkel.510 Golopenţia, az USA-ban dolgozó frankofón nyelvészettel és 

irodalomtudománnyal foglalkozó kutató „Romanian Love Charm Database” címmel 

adott közre az interneten román szerelmi ráolvasásokat.511 Ez a viszonylag korai 

kezdeményezés (2004 óta elérhető az adatbázis a Brown University honlapjáról) érdekes 

tanulságokkal szolgálhat a további elképzelések tekintetében. Az adatbázis mindössze 

119 román szöveget tartalmaz, a Golopenţia által sajtó alá rendezett kétnyelvű, román-

angol ráolvasásgyűjtemény alapján.512 Látható, hogy egy nagyon kis korpuszról van szó, 

ami nagyságából fakadóan eleve meggátolja azt, hogy látványos eredményeket mutasson 

fel. Az adatbázisban XML-fájlformátumban rögzítették és annotálták külön a szövegeket, 

a technikákat (azaz a rítust), azt, hogy a rítust hányszor kell ismételni, bizonyos 

                                                 
508 Abello–Broadwell–Tangherlini 2012: 65–66; Meyer–Schering–Schmitt 2014: 72–83. 
509 Tangherlini 2016: 7; Meder 2014a: 126. 
510 Golopenţia 1997; Borsje 2011. 
511 http://cds.library.brown.edu/projects/romanianCharms/ (utolsó megtekintés: 2017. 06. 18.). 
512 Golopenţia 1998. 

http://cds.library.brown.edu/projects/romanianCharms/
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formulákat, illetve azt is, ha egy ráolvasás nem az adatközlőtől származó direkt közlés, 

hanem annak másodkézből történő leírása.513 Az adatbázisban lehetőség nyílik keresni 

beszédaktusok, mágikus cselekedetek, mágikus ellenfelek (ördög, természetfeletti 

általánosan, boszorkány, állat, ember stb.), mágikus segédeszközök, mágikus tárgyak, 

mágikus növények, mágikus szubsztanciák, az adatközlő, a funkció, a régió, és nyelv 

szerint. Nagy hátránya, hogy semmilyen összetett keresés nem lehetséges az adatbázison 

belül, az adatok vizualizációja rendkívül kezdetleges, és bár többféle aspektusból láttatja 

az anyagot a fenti keresési opciók segítéségével, nagyon kevés szöveget tesz közzé, 

megoldása pedig nagyon egyedi. 

Jacqueline Borsje, az amszterdami egyetem vallástudósa saját kutatási területéből 

(középkori holland és ír ráolvasások) kiinduló, ám nemzetközi szinten elképzelt európai 

szómágia-adatbázisát 2011-ben megjelent tanulmányában ismertette. Borsje főként a 

médiumváltás okozta problémákra (valóság → kézirat → nyomtatott szöveg → digitális 

környezet) hívta fel a figyelmet, tehát a textualizációs folyamatok láttatására helyezte a 

hangsúlyt. A kézirat kontextusának és az adott ráolvasás kéziratbeli elhelyezkedésének 

(marginália, utolsó lap stb.) fontosságát hangsúlyozta, ezért szorgalmazta a kéziratok 

képének közlését. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a korábbi kiadások sokszor 

„feljavították”/„kiegészítették” a szövegeket, így ugyanannak a kéziratnak eltérő 

nyomtatott verziói léteznek, ráadásul az eredeti kézirat már nem biztos, hogy a kutatás 

rendelkezésére áll.514 Mindez nemcsak a középkori/kora újkori kéziratos hagyomány 

digitális adatbázisban való rögzítésekor felmerülő probléma, hiszen az európai 

folklórarchívumok nagy részének 19. századi és 20. századi eleji szöveganyaga 

(ekképpen a ráolvasásszövegek is) tulajdonképpen hasonlóan, különböző kéziratos és 

nyomtatott változatokban élnek,515 melyet egy tudományos adatbázis nem törölhet el, sőt 

kimondottan az a kívánalom, hogy az adatbázist használó személy legyen tisztában a 

szeme előtt látható szöveg különböző textualizációs fázisaival. Míg korábbi 

textualizációs paradigmákban a folkloristák metadiszkurzív gyakorlataikat minél inkább 

próbálták eltüntetni,516 addig a tudományos adatbázisok egyik típusának célja, hogy 

ezeket a gyakorlatokat felfedjék, hiszen az adat értelmezéséhez nélkülözhetetlen 

                                                 
513 A jelölőnyelv szintaxisa elérhető a honlapról: 

http://cds.library.brown.edu/projects/romanianCharms/tagDoc.html#markupsyntax (utolsó megtekintés: 

2017. 06. 18.). 
514 Borsje 2011: 131. 
515 A 19. századi magyar meseanyaggal kapcsolatban erre a problémára Gulyás Judit hívta fel a figyelmet 

(vö. Gulyás 2012: 335). 
516 Briggs 1993. 

http://cds.library.brown.edu/projects/romanianCharms/tagDoc.html#markupsyntax
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információkról van szó. Borsje nagy hangsúlyt fektet a szövegbevitel pontosságára és 

módjára, viszont a folklorisztikai szempontok kevésbé érdeklik, ebből fakadóan mindez 

inkább tekinthető egy közös, digitális munkafelületnek, mint folklorisztikai 

szövegadatbázisnak. Bár a digitális környezetben való kutatói együttműködés és hálózat 

kétségkívül számos eredménnyel járna, a folklorisztikai digitális adatbázisok valódi 

potenciálját nem használja ki. Az összehasonlíthatóságot például csupán az egyes nemzeti 

szövegek angol mintaanyagának egy közös felületről elérhető hozzáférése biztosítaná.517 

A fenti két kezdeményezés tanulságaiból is kiindulva a továbbiakban bemutatom azt 

a textológiai szempontrendszert és annotációs listát, melyet a ráolvasások digitális 

adatbázisban történő kiadása esetében fontosnak tartok megvitatni. Mindez egyelőre egy 

lehetséges tervezet csupán, reményeim szerint ebből a későbbiekben szakmai párbeszéd 

során kialakulhat egy vezérfonal, amely segítené és összehangolná a ráolvasások 

digitalizációjával foglalkozó kutatók munkáját annak reményében, hogy az elkészült 

adatbázisok az összehasonlíthatóság különböző dimenzióit egyszerre legyenek képesek 

megvalósítani. Bár a disszertáció kimondottan a ráolvasások kapcsán foglalkozik a 

textológia, tipológia, és összehasonlíthatóság problémáival, fő mondanivalója műfajtól 

függetlenül vonatkoztatható egyéb folklórszövegek digitális textualizációjának 

dilemmáira. Ahogy korábban már felhívtam a figyelmet rá, az össz-adatbázisok 

létrehozása sokkal fontosabb cél, mintsem a merev műfajonkénti bontás. A „Kelet–

Nyugat” Vallásetnológiai Kutatócsoport keretein belül a magyar ráolvasás-adatbázis is 

úgy készül, hogy alapstruktúrájában megegyezik a hiedelemszöveg-adatbázissal, 

pontosan azért, hogy a későbbiek folyamán könnyen integrálhatóak legyenek egymásba. 

Az alább következő metaadatok egyike sem ráolvasás-specifikus, így tulajdonképpen 

bármely folklorisztikai adatbázis számára szinte kötelező jellegűek lehetnének:518 

 

1. forrástípus (a. gyűjtés, gyűjtés-kézirat b. marginália, kódex, boszorkányper, világi 

és egyházi hatóságok feljegyzése, misszilis, babonaellenes irodalom, házi 

mindeneskönyvek, kincskereső varázskönyvek stb.)  

2. gyűjtő/lejegyző  

3. gyűjtés/lejegyzés (hely, idő)  

4. adatközlő (kora, nyelve, vallása, foglalkozása, nemzetisége, tartózkodási helye)  

5. a szöveg nyelve (magyar, latin, magyar-latin, halandzsa stb.)  

6. a szöveg lelőhelye  

                                                 
517 Borsje 2011. 
518 Jonathan Roper és Tatjana Agapkina–Andrei Toporkov nemzetközi katalógus-tervezete jó kiindulópont 

az alap metaadatok meghatározásában (vö. Roper 2004, 2005: 52–89; Agapkina–Toporkov 2013: 82). A 

holland meseadatbázis alap metaadatait lásd: Muiser–Theune–Meder 2012. 
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7. a szöveg kiadásai  

8. másodlagos irodalom  

 

Az igazi textológiai kihívások ezt követően, a konkrét szövegbevitellel kezdődnek. A 

folklorisztika 1970-es évekbeli performatív és kontextualista fordulata óta köztudott, 

hogy a szöveg a gyűjtő és az adatközlő közös alkotása, valamint az is, hogy szükségszerű 

az adott folklórszöveg árnyalt kontextusban történő megörökítése az értelmezéshez, még 

akkor is, ha az a szöveg mesterséges gyűjtési szituációból származik. Ugyanakkor a 

kontextus és az interakció rögzítésének módja már kevésbé egyértelmű és állandó 

probléma forrása.519 Bár terjedelmi korlátok nem kötik a digitális adatbázisok készítőit, a 

közreadóknak mégis dönteniük kell, hogy hol húzzák meg az adott szövegek 

kontextusának határait. A magyar ráolvasás-adatbázis esetében azt a megoldást 

választottuk, hogy legalább a szövegek közvetlen nyelvi ko-textusát rögzítjük, már 

amennyiben az elérhető. A szóbeliségben gyűjtött szöveg esetében mindez a szöveget 

megelőző interjúkérdéseket (hiszen nem mellékes, hogy maga a szöveg mire adott válasz) 

és a szöveg után közvetlenül elhangzó magyarázatokat, kiegészítéseket jelenti. Ugyanígy 

járunk el kéziratos források esetében is. A szövegek tágabb kontextusa a megjegyzésbe 

kerül: például a gyűjtés körülményei, céljai, módjai, vagy a kézirat legfontosabb 

információi, azaz: rövid leírása, a ráolvasásszöveg elhelyezkedése a kéziratban. Ez sok 

esetben a szöveg elmondására vonatkozó rituális instrukció. A szövegek ko-textusainak 

vernakuláris terminusait (vonatkozzon az a funkció megnevezésre, vagy arra, hogy mire 

használja/ használták az adott szöveget, vagy a rítus elvégzésének módjára) az irányított 

annotációval kell egységesíteni. 

A fenti alap metaadatsor bevitelével, illetve a ko-textus irányított annotációjával már 

óriásit léptünk előre a ráolvasáskutatás szempontjából: gyorsan és könnyedén 

váltogathatjuk a kutatás nézőpontját, megszabadulva a könyvkiadások 

döntéskényszerétől, bármikor pillanatok alatt létrejöhet a szöveganyag 

funkció/forrástípus/hely szerinti rendezése. De olyan eddig kevéssé megszokott 

kérdéseket is megfogalmazhatunk majd, amelyek a korábbi kiadási gyakorlatokból 

következően szinte teljesen hiányoztak. Például, hogy listázza és térképen ábrázolja az 

adatbázis azokat a szövegeket, melyek bizonyos rítusok, például vízvetés vagy köpés 

kíséretében történnek, vagy listázza a szöveganyag émikus fogalomhasználatát, vagy 

                                                 
519 Lásd például: Fine 1984: 95; Honko 2000a: 11–15. 
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vesse össze azt a kutatói kategóriákkal. Az adatbázis kialakításakor biztosítani kell az 

összetett keresés lehetőségét. 

A szövegek közötti azonosságok megtalálásához a korábban bemutatott további 

irányított vagy teljesen automatizált annotációra van szükség. Az alábbi irányított 

annotációs listát nagymértékben inspirálta Pócs Éva magyar ráolvasásokra létrehozott 

multidimenzionális tipológiája, valamint a tanulmány első felében bemutatott nemzetközi 

tipológiai és strukturalista kutatások eredményei. 

 

1. Performativitás – (beszédaktusok): kijelentés, tagadás, kívánság, 

kényszerítés, parancs, átok, fenyegetés, szidás, ima, könyörgés, elküldés, számolás, 

felsorolás stb.  

2. Strukturális tulajdonságok: hasonlat, ellentét, lehetetlen feltétel, 

láncszerkezet stb.  

3. Epikus jelenet: cselekmény, szereplők, a szereplők funkciói a 

cselekményben (rontó – gyógyító – segítő – mediátor)  

4. Kanonikus szöveg (ima, himnusz, vagy ezek töredéke)  

 

Szöveg tartalmára vonatkozóan: 

 

5. Helyek / helyszínek: senkiföldje, hegy, folyó, erdő, szikla, menny, mennyek 

kapuja, pokol, Názáret, Paradicsom, Jordán, szent kert, vad, ember nem lakta hely 

stb.  

6. Növények: bazsalikom, mogyorófavessző stb.  

7. Tárgyak-elemek: kereszt, szent gyertya, Jézus öt sebe stb. 

8. Állandósult formulák: „ahol a kutyák nem ugatnak”, „ahol az emberek 

kenyeret nem sütnek” stb.  

9. Állatok: kutya, kakas stb.  

10. Színek: vörös, fekete stb.  

11. Számok: 3, 7, 77, 9 stb.  

12. Idő: péntek, szombat, este, reggel stb.  

13. Feje tetejére állított világ: tabuszavak  

 

A fentiek mindegyike szövegbányászati eszközök alkalmazásával (standardizálás, 

lemmatizálás, szótövezés stb.) automatizálható, tehát nem kell tartani több millió szöveg 

aprólékos manuális annotálásától, hanem meg kell tanítani a programokat ezeknek a 

felismerésére és automatikus indexálására.520 Az összehasonlítás új dimenzióját, a 

teljesen automatizált annotálást csak akkor lehet elvégezni, ha már jelentős mennyiségű 

                                                 
520 Erről lásd bővebben: Tikk 2007; Muiser–Theune–Meder 2012; Jockers–Underwood 2016. 
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annotált szövegbevitellel rendelkezik egy adatbázis, így annak eredményeit nem lehet 

egyelőre elképzelni. 

Azonban az már most látszik, hogy a digitális szövegfolklorisztikai adatbázisok 

számos folklorisztikai problémára megoldást kínálnak. Általuk például valóra válhat a 

földrajz-történeti irányzat(ok) álma, több millió ráolvasásszöveg térbeli/időbeli 

elhelyezése térképen vizualizálva, ugyanakkor ehhez nem kell a sokat kritizált merev 

típusokban gondolkodni, sőt még fordítani sem szükséges feltétlenül egy közös nyelvre. 

Különböző adatbázisok és korpuszok jövőbeli egymásba integrálásával (a ráolvasások 

esetében például imák, vallásos ponyvák, hiedelemszövegek) pedig létrehozhatók 

lesznek az adatok mély értelmezéséhez szükséges „sűrű” folklórkorpuszok. 

Összehangolni a különböző pályázati pénzekből, egyéni vállalkozásokból, intézményi 

digitalizálási projektekből származó célkitűzéseket, eljárásokat és technikákat legalább 

olyan utópisztikus gondolatnak és vállalkozásnak tűnhet, mint a nemzetközi 

típuskatalógus elkészítése. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a folklorisztikai textológia 

digitális korszakában a textualizációs alapelvek megvitatása elsőrendű és elodázhatatlan 

problémája a szaktudománynak, így a ráolvasáskutatásnak is. Amíg a 20. század elején a 

– kor technikai lehetőségeinek megfelelően – egy nemzetközi típuskatalógus 

katalizátorként beindíthatta a kutatásokat, ugyanezt ma, a 21. század folklorisztikájában 

egy nemzetközi szakértőkből álló csapat (például ChCh&Ch) által jól átgondolt, a 

digitális kiadások eljárásait segítő, textológiai útmutatóval lehet(ne) elérni. A fenti lista 

éppen ezért csupán egy első, problémafelvető vázlata kíván lenni azon folklorisztikai és 

általános textológiai szempontból releváns tulajdonságoknak, melyekre a ráolvasások 

adatbázisban történő rögzítésekor véleményem szerint figyelnünk kell(ene). A következő 

fejezetben a digitális magyar ráolvasás-adatbázis bemutatása kapcsán pedig az is kiderül, 

hogy a munkafolyamat jelenlegi fázisában mit és hogyan sikerült megvalósítani a fenti 

javaslatokból. 
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4. A MAGYAR RÁOLVASÁSOK DIGITÁLIS ADATBÁZISA 

 

A korábbi fejezetekben a folklórszövegek digitalizációjának összetett és bonyolult 

kérdését tárgyaltam. A folklórműfajokon belül kiemelten foglalkoztam a ráolvasások 

műfaji és textualizációs kérdéseivel és az összehasonlítás lehetséges dimenzióival. A 

negyedik fejezet a digitális magyar ráolvasás-adatbázis készítése kapcsán felmerült 

problémákat és megoldási javaslatokat mutatja be. 

 

4. 1. Az adatbázis története 

 

Az adatbázis gondolata a magyar ráolvasások 2014-es új kiadásának sajtó alá 

rendezése közben merült fel először.521 A szerkesztési munkálatok során ugyanis 

többször szembe kellett nézni a nyomtatott könyv által meghatározott korlátokkal (pl. 

hova tegyük azokat a szövegeket, amelyek két helyre is besorolhatóak lennének, hogyan 

készítsünk átlátható és praktikus mutatórendszert több ezer szöveghez, terjedelmi 

korlátok stb.) Az adatbázis-építést végül 2014 őszén kezdtük meg, a „Kelet–Nyugat” 

Vallásetnológiai Kutatócsoport szervezeti keretében.522 A kutatócsoport eredeti tervei 

között nem szerepelt ráolvasás-adatbázis, viszont szerepelt a Magyar Néphit Archívum 

szövegeinek online közzététele.523 Abból kiindulva, hogy arányosan kevesebb anyagi 

ráfordítással akár két adatbázist is készíthetnénk ugyanolyan (vagy hasonló) rendszerben, 

párhuzamosan elindult a ráolvasás-adatbázis építése is. A digitalizálás során választott 

technikai megoldásokat azonban elsőrendűen a projektben vállalt, jóval nagyobb 

terjedelmű (több mint 100 000 szöveget tartalmazó) Magyar Néphit Archívum igényeihez 

igazítottuk. Ennek a ráolvasás-adatbázis munkálataira gyakorolt hatására a későbbiekben 

még kitérek. 

 

 

                                                 
521 Pócs 2014; Ilyefalvi 2014a. 
522 A Népi vallás a keleti és nyugati kereszténység határán: folyamatosság, változások és kölcsönhatások 

324214 sz. EKT projekt. Vö. http://eastwest.btk.mta.hu/ (utolsó megtekintés: 2019. 05. 28.). 

A ráolvasás-adatbázis tervezése és szerkesztése Ilyefalvi Emese, technikai utószerkesztése Tóth G. Péter 

munkája, ugyanakkor a kutatócsoport valamennyi munkatársának köszönettel tartozunk azért, hogy 

munkaüléseinken és vitaalkalmainkon kritikái észrevételeikkel, illetőleg kérdéseikkel támogattak minket 

az adatbázis-építés folyamatában. 
523 A Magyar Néphit Archívum történetéhez lásd: Pócs 2019. A hiedelemszövegek adatbázisát lásd: 

http://hiedelemszovegek.boszorkanykorok.hu/ (utolsó megtekintés: 2019. 06. 30.). 

http://eastwest.btk.mta.hu/
http://hiedelemszovegek.boszorkanykorok.hu/
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4. 1. 1. Előzmények 

Ugyan az adatbázis közvetlen előzménye a Balassi Kiadónál 2014-ben megjelent 

Ráolvasások A–B kötetek, valójában azt a hosszú és kitartó, terepen, kézirattárakban, 

levéltárakban és könyvtárakban végzett gyűjtőmunkát kell előzménynek tekintenünk, 

melyet Pócs Éva szakmai pályájának szinte legelejétől, az 1960-as évektől végez, és 

kandidátusi disszertációjában összegzett először az 1980-as években, hiszen a 2014-es 

Ráolvasások A kötet alapja az Akadémiai Kiadó gondozásában 1985–86-ban megjelent 

kétkötetes szöveggyűjtemény.524 A nyolcvanas években publikált két kötet mára 

hiánycikk lett, nehezen beszerezhető, formátuma miatt pedig igen nehézkesen 

használható. A 2014-ben összeállított új kötet több volt azonban puszta újrakiadásnál, 

megjelentetésében pedig a hozzáférhetőségen túl fontosabb érvek is szerepet játszottak. 

Az egyik például, hogy a nyolcvanas évek második felétől további ráolvasásgyűjtések 

jelentek meg, a kilencvenes évek után pedig a gyűjtés soha nem látott intenzitással 

folytatódott, kiváltképp az addig nehezen megközelíthető határon túli területeken.525 

Főként erdélyi, moldvai, bácskai és kárpátalji területekről gyarapodott a szövegkorpusz, 

de határon belülről is jóval több szöveg állt a kutatás rendelkezésére, mint a nyolcvanas 

években.526 A több ezer új szöveg fényében pedig újra át kellett gondolni a tipológiát és 

a korábban levont következtetéseket. A magyar anyagon belül új csoportok, alcsoportok 

keletkeztek, megerősödtek korábban csak egy-egy példával láttatott szövegegyüttesek, 

illetve sikerült feltárni több szöveg európai kapcsolatait, hiszen az új kötetbe nemcsak az 

                                                 
524 Pócs Éva 1965 és 1968 között Ortutay Gyula aspiránsaként az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

találkozott a témával, mely akkoriban teljesen feltáratlan területe volt a magyar folklorisztikának. A 

publikált és archívumi anyagok összegyűjtése után kezdetben a ráolvasások műfaji és tipológiai 

problematikájával foglalkozott (Pócs 1968), majd disszertációjában a magyar ráolvasások típusait 

felállítva, rendszerező szöveggyűjteményben adta ki az addig folkloristák által összegyűjtött anyagot, 

amelybe a történeti forrásokból ismert, nagyjából százötven szöveget is besorolt (Pócs 1985–1986). 

Kutatásainak legfőbb eredményei a hetvenes évek végén, valamint a nyolcvanas években láttak napvilágot. 

Megírta a Magyar néprajzi lexikonban a „ráolvasás”, „varázsszó, varázsige, varázsformula”, „bagonyai 

ráolvasások”, „Szelestei-ráolvasás”, „epikus ráolvasások”, „II. merseburgi ráolvasás” címszavakat, 

valamint a Magyar Néprajz „Ráolvasás” fejezetét, s e munkáiban a nemzetközi párhuzamokra utalva 

európai kontextusban is elhelyezte a gyűjtött és történeti forrásokból származó magyar adatokat (Pócs 

1977a; 1977b; 1980; 1981a; 1981b; 1982; 1988; 2009; 2010). A Helikon Kiadó gondozásában 1986-ban, 

nagy példányszámban, népszerűsítő kiadványban is megjelent egy válogatás Szem meglátott, szív megvert 

címmel (Pócs 1986). A magyar ráolvasáskutatás ekkor végérvényesen összefonódott Pócs Éva nevével, 

nemcsak a szűken vett folklorisztikai diskurzusban, hanem a szélesebb értelmiségi és műkedvelői körökben 

is. Erről lásd bővebben: Ilyefalvi 2015. 
525 A magyar ráolvasások kutatástörténeti áttekintését lásd: Pócs 2014: 33–35. 
526 Lásd erről bővebben: Pócs 2014: 13–14. 
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elmúlt negyven év magyar nyelvterületről származó gyűjtési anyagai, hanem az európai 

és Európán kívüli ráolvasáskutatás számos eredménye és szövegpárhuzama is bekerült.527 

A Ráolvasások B kötet szellemi előzménye a Helikon Kiadó gondozásában 1986-ban 

megjelent Szem meglátott, szív megvert című kötet, amelyben Pócs Éva forrástípusonként 

mutatta be a magyar ráolvasáshagyományt. Az 1980-as évek óta természetesen szép 

számmal kerültek felszínre 19. század előtti szövegek is. Az általam végzett 

szövegfeltárás elsősorban ezekre a már megjelent forrásközlésekre és forráskiadásokra 

fókuszált, hiszen archívumi, levéltári és kézirattári forrásokban ráolvasásokat keresni 

szinte reménytelen vállalkozás. Nem túl nagy valószínűséggel, viszont szinte bárhol, 

bármerre találhatnánk ráolvasásszövegeket. Könyvtári kutatómunkával, a teljesség 

igényével gyűjtöttem össze azokat a néprajzi és társtudományi közleményeket, amelyek 

célzottan ráolvasásokat közöltek. A kutatás ugyanakkor nem vállalhatta fel valamennyi 

típusú forráskiadvány (például főúri levelezések, egyház-látogatási jegyzőkönyvek, 

úriszéki perek) teljes áttekintését, egy ilyen típusú kereső munka értelmetlen méreteket 

öltött volna. Hasonló okok miatt csak néhány kézirattárban végeztem célzott 

forrásfeltárást. Például teljes körűen áttekintettem a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár 

(Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”) és a Kolozsvári Akadémiai Könyvtár 

(Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca) állományában található 

orvosságos- és házimindeneskönyveket,528 valamint S. Sárdi Margit útmutatása alapján 

számosat az OSZK Kézirattárában.529 Ugyanakkor nagy újdonsága volt a Ráolvasások B 

kötetnek, hogy az 1980-as évekhez képest egy sokkal teljesebb kora újkori magyar 

boszorkányperállományból adhatott közre ráolvasásformulákat. A történeti kötet 

összesítve végül 129 forrás több mint 500 szövegét közölte, a korábbi, 1985–86-os kiadás 

19. század előtti szövegállományát nagyjából megnégyszerezve. 

A Ráolvasások A és B kötetek együtt több mint 1500 oldala, közel 3500 szövege (mely 

további kb. 3000–3500 variánsra hivatkozik) az európai ráolvasáskutatás egyik 

legterjedelmesebb szövegkiadása.530 Egyedülálló a vállalkozás abból a szempontból is, 

hogy alig akad még egy olyan ráolvasásgyűjtemény, amely egy nemzet/nyelv 

                                                 
527 A Ráolvasások A kötetben ráadásul végre minden egy helyre került. A korábbi Magyar ráolvasások I–

II-ben ugyanis a rövidebb bevezető tanulmány csak a tipológiai kérdéseket érintette, európai összehasonlító 

anyagot, azaz hivatkozásokat a nemzetközi szövegpárhuzamokra nem tartalmazott, az egyes szövegtípusok 

előtt bevezető tanulmányok nem szerepeltek. Azokat az 1988-ban megjelent Magyar Néprajz sorozat 

Népköltészet kötetében olvashatták az érdeklődők Pócs Évától (Pócs 1988). 
528 Vö. Olosz 2002. 
529 Vö. Ilyefalvi 2014a: 11. 
530 Az egyik legterjedelmesebb szövegkiadás a közelmúltból például Daiva Vaitkevičienė litván 

ráolvasásgyűjteménye, mely 1636 szöveget közöl (Vaitkevičienė 2008). 
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ráolvasásrepertoárját a történeti forrásoktól kezdve a 20–21. században gyűjtött 

folklóranyagig próbálná meg összefoglalni és közreadni. 

 

4. 1. 2. Célkitűzések 

E fenti számok láttán kétség nem férhet ahhoz, hogy a korpusz elérte azt a kritikus 

szövegmennyiséget, amely egy nyomtatott könyv segítségével átlátható és értelmezhető. 

A két kötet ráadásul csak a szövegállomány töredékét volt képes közreadni. Az adatbázis 

elsődleges célkitűzése éppen ezért az volt, hogy az összes eddig ismert szöveget 

digitalizálja – tehát azokat a szövegeket is, amelyekre a Ráolvasások A kötet variánsként 

csak hivatkozott – valamint hogy a korpusz áttekintéséhez egy olyan tudományos eszközt 

nyújtson a folklorisztika és a társtudományok számára, amely minél több keresési 

lehetőséget biztosít a kutatóknak, és amely által a korpusz sokféleképpen rendezhető és 

megjeleníthető. A néprajztudományon belül többen felhívták arra figyelmet, hogy 

általában a néprajzi anyagok és a néprajzi adatbázisok céljai túl sajátosak ahhoz, hogy 

egy átlagos adatbáziskezelő szoftver megfelelhessen a speciális kívánalmaknak.531 A 

kutatócsoport ezért a hiedelem-, ráolvasás-, és boszorkányper-adatbázis számára egy saját 

fejlesztésű, HTML alapú platformfüggetlen adatbázist építtetett. A projekt lezárásakor 

2018 augusztusában 1712 ráolvasásszöveget közöltünk online teszt verzióban, azonban 

összesen 6037 szöveget készítettünk elő digitálisan. A disszertációban ez utóbbi 

korpusszal dolgoztam. 

 

4. 2. A szövegválogatás szempontjai, a korpuszépítés dilemmái 

 

A disszertáció második fejezetében már érintettük a digitális projektek 

korpuszépítéssel kapcsolatos dilemmáit, a harmadik fejezetben pedig bemutattam azokat 

a kereteket, amelyek a műfaji korpuszokat és azon belül is a ráolvasás-korpuszokat 

meghatározzák. A digitális magyar ráolvasás-adatbázis elsődleges célja a 2014-ben 

megjelent Ráolvasások A–B kötetek tartalmának, illetve a variánsként hivatkozott 

szövegeinek digitalizálása volt. Az adatbázis korpuszépítő koncepciója tehát valójában 

adott volt, elsősorban a kötetek szövegválogatási elvei határozták meg. Bár a 

                                                 
531 Borsos 2011: 59; Pávai 1996. 
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kiindulópont a nyomtatott az A–B kötet volt, a ráolvasás-adatbázis mégsem tekinthető e 

kötetek digitális kiadásának, hiszen a variánsok bővítésekor számtalan 

szöveggyűjteményt újra átnéztünk, s emiatt az adatbázis tartalma a kötetekben 

hivatkozottakénál is jóval több. Az adatbázis és a két kötet szövegválogatási és 

textualizációs gyakorlata számos ponton el is tér egymástól, mely különbségeket a 

következőkben tárgyalom. 

 

4. 2. 1. A műfaj határai 

A Ráolvasások A kötet rokonműfajként kezelte az átkokat és archaikus imákat, 

valamint műfaji határterületként a „bajelhárító és szerencsét hozó varázsigéket”, a 

„mágikus imákat”, a „divináció és az istenítélet szövegeit”, egyes „játékos mondókákat”, 

illetve az „alkalmakhoz kötött ráolvasásszerű szövegeket,”532 ezért szisztematikusan nem 

gyűjtötte azokat. Az adatbázisban ezt az elvet a digitalizálás jelenlegi első fázisában 

megtartottuk, későbbiekben azonban elsőként a rokonműfajok irányába lesz majd 

érdemes bővíteni az adatbázis szövegállományát. A 19–20. századi folklorisztikai 

gyűjtések többnyire nem közölték a ráolvasásfunkcióban álló kanonikus imákat. A 

történeti szövegek esetében azonban azok a feljegyzések is bekerültek a válogatásba, ahol 

kanonikus ima, vagy imatöredék állt ráolvasásfunkcióban. A kanonikus imaszövegek és 

imatöredékek reprezentációjában ezért erős súlyponteltolódással kell számolnunk a 

korpuszt illetően, hiszen a 20. században is gyakori volt e szövegek használata 

ráolvasásfunkcióban, a folkloristák azonban sok esetben a jelenlétét sem jegyezték fel, 

mert elsősorban a „népi szöveganyagot” gyűjtötték.533 

A Ráolvasások B kötet a Ráolvasások A kötetnél bizonyos értelemben tágabb 

műfajdefinícióval dolgozott. A szöveggyűjteménybe felvettünk minden szöveget, 

melynek kontextusából kiderült, hogy negatív vagy pozitív befolyásolásra használták. 

Ugyanakkor, ha semmiféle kontextuális információ nem állt rendelkezésünkre, de esetleg 

későbbi korokból ráolvasásként „ismert” volt a szöveg, akkor azt is felvettük. A 

szövegválogatás során további kompromisszumos megoldással kellett élnünk. Bár a 

történeti ráolvasások egyik fontos csoportját képezik a feliratos ékszerek, szöveges 

amulettek, ahogy már a Ráolvasások B kötete, úgy az adatbázis sem vállalhatta fel azok 

                                                 
532 Vö. Pócs 2014: 21; és lásd a kötet XXIX–XXXIII. csoportjait. 
533 Pócs 2014: 17–18, 439. Ugyancsak vö. Tánczos Vilmos Csapdosó angyal. Moldvai archaikus 

imádságuk és életterük című kötetét, melyben az archaikus imák mellett szintén főként terjedelmi korlátok 

miatt nem szerepelnek a kanonikus imaszövegek (Tánczos 1999). 
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külön gyűjtését és rendszerezését. Így kizárólag azok az amulettszövegek kerültek be 

szöveggyűjteményünkbe, így az adatbázisba is, amelyek más forrástípusokból (főként 

orvosságoskönyvekből, házi mindeneskönyvekből) ismertek.534 

A boszorkányperek tanúvallomásainak olvasásakor a Ráolvasások B kötet 

készítésénél is nehéz volt meghúzni a határokat. A rontó szövegek tanulmányozásához a 

boszorkányperek szinte egyedüli forrásaink, viszont az összes sztereotip fenyegetés 

felvételét az adatbázis-építés jelenlegi fázisában nem lehetett megvalósítani. A 

boszorkányperes korpusz által felvetett problémákkal az ötödik fejezet részletesen 

foglalkozik, ezért itt most eltekintek ennek tárgyalásától. 

 

4. 2. 2. Nyelvi határok 

A szövegek nyelve szintén fontos szelekciós szempont volt. Bár a Kárpát-medence 

soknemzetiségű, multikulturális történelme, valamint a műfaj szoros kapcsolata az 

európai benedikciós hagyománnyal azt kívánta volna meg, hogy a velünk együtt élő 

nemzetiségekhez és népekhez tartozó, valamint a latin nyelvű szövegeket is gyűjtsük, 

ennek felvállalása szétfeszítette volna a magyar nyelvű ráolvasások feltérképezésére 

irányuló digitális szövegkiadás célkitűzéseit. Erőforrás hiányában is (idegennyelvű 

szövegek átírása, fordítása stb.) ezt egy elkövetkezendő feladatnak kell tekintenünk. A 

kéziratokban és a szóbeliségből gyűjtött szövegek kapcsán azonban sok olyan esettel 

találkozhatunk, amikor két, vagy akár háromnyelvű szövegkörnyezetben állnak a magyar 

nyelvű szövegek. A szövegválogatás elveként ezért azt határoztuk meg, hogy amennyiben 

magyar szöveg is szerepel a kéziratban, vagy magyar szöveget is elmondott az adatközlő 

a gyűjtőnek, abban az esetben felvesszük a korpuszba, a teljes egészében idegennyelvű 

kéziratokat és gyűjtéseket viszont nem. Az alábbi és hasonló szövegek tehát e fenti elv 

mentén kerülhettek be az adatbázisba: 

< Igízet gyógyítása > / Ződ szemű, / Fekete szemű, / Kilencvenkilenc szemű, / igízte meg 

e… / Mondzsa a nevit… Mária, száu [a] Dzsördzs, / Te súf puszta igízész, eljöttél, / 

Csontját - bontját összetörted, / Pirosz vérit kiszíptad. / Térj meg, térj meg, / Menj ki a 

pusztaszágokra, / Száu ott vannak a szíp vadleányok, / Törd össze csontjikot - bontjikot, 

/ Szípd ki pirosz vériket, / * Szau még mondom oláhul: * / Curat cu luminat… / * O 

mai fi spus ea, dar eu atât am luat în cap. [b] *535 

< Igézet gyógyítása > / {Deochi, deochi, / fugi dintre ochi, / pentr-un fir de mac! / și cum 

a-fugit macul / așa să fugă și deochiul, / și să rămîie curat și luminat, / ca de la Maica și 

la Dumnezeu lăsat.} / * Numai atîta știu eu. [Csak ennyit tudok én.] / # Csak ennyit tud? 

                                                 
534 Az amulettről lásd: Pócs 2003a. 
535 Ploszkucény, 1998, Harangozó Imre gyűjtése (Harangozó 2001: 196; Pócs 2014: 722). 
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# / Igen. S magyarul a Miatyánk […] az Üdvözlégy Mária… / # Igen. S ezt hogyan vetik? 

Szenet vesz ki a füttőből? # / Igen, igen. Három. S vizbe. Egy kicsi vizbe, s akkor avval 

a vizvel megmossa. Ha tyúk, ha tehen, ha akármi. […] Mindenfélét lehet. Az erősen 

használ. […] / # Mindent meg lehet igézni? A fákat is? # / Azt nem tudom. […] De lehet, 

hogy… / # S ha szövőt tesznek? # / Azt igen. Ugy tartották ezelött. Nem es, mikor szöttek 

ezelött asszonyok […] sokszor nem engedtek, hogy megnézzük, me aszmondja, hogy 

megigizzük, s akkor nehéz. Nehezebb szőni. / # Összegabalyodik. # / Igen, igen, ott a 

mindenféle. […] / * Csak háromszor kell mondani ezt, s akkor megvan az a víz, az az 

apă descântata. Ugy mondják.*536 

 

Illetve ugyanezen elv mentén kerülhettek az adatbázisba például latin nyelvű 

benedekciók: 

< Benedicto B. Salvatoris de Horta Ordinis S. Francisci Reformate. > / {Potentia Dei 

Patris + / Sapientia Dei Filii + / Virtus Spiritus Sancti + / Liberet te ab omni febre tertiana, 

quartana, et continua, / Beato Salvatore orate pro te famulo suo (vel famula sua) / 

Dominus te N. benedicat + / et ab infirmitate ab omni malo, te semper defendat. Amen.} 

[a] / * Mikor rajta az hideg, kösse az nyakára, Isten után sok emberséges embernek 

használt. *537 

 

Vagy vegyes, például latin és magyar instrukciókat tartalmazó leírások: 

< Ha az ló nem húgyhatik > / * Scribe in primo dextri pede jobb lábán, et perfice in 

sinistro az bal lábán * / {Phison, Gyon, Tygis, Euphrates} / * et statim solvetur. [a] / 

Avagy keress bozzafát, [b] mérd meg az orrától fogva az homloka tetejéig, meg azzal 

háromszor az lónak hátulját, osztán kösd az bozzafa alá az lovat, azhonnét azt az kis 

fácskát lemetszetted, meggyógyul. *538 

 

Az írásban hagyományozódott szövegeknél sok esetben funkcionális kétnyelvűséget 

figyelhetünk meg. A ráolvasásokat megelőző instrukció vagy cím általában latin, a 

ráolvasás szövege viszont magyar.539 Kisebb számban fordítva is elképzelhető, magyar 

címmel, latin szöveg, ezekben az esetekben mindig valamilyen „hivatalos” vallásos 

szöveg áll a ráolvasás funkciójában.540 

 

4. 2. 3. Szöveg nélküli „hiányos” adatok 

A kötetekhez képest bővülést jelentett, hogy a digitális adatbázisba felvettük azokat a 

ráolvasásadatokat is, ahol a konkrét szöveg nem ismert, de a ráolvasásaktust és annak 

részleteit dokumentálja a forrás lejegyzője vagy a kötet összeállítója. Azért tartottuk 

fontosnak e kiegészítést – még akkor is, ha adatgyűjtésünk e tetintetben nem 

                                                 
536 Gyimesbükk, 2005, Takács György gyűjtése (Takács Gy. 2015: 349). 
537 Ilyefalvi 2014a: C/17.3. 
538 Ilyefalvi 2014a: C/3.1. 
539 Ilyefalvi 2014a: A/1.1., 1.2., 1.3., A/2.1–2.2., A/3.8., A/4., A/5.1–5.2., A/6.3., A/7., A/8., B/5.1., B/5.3., 

C/1.1–1.2., C/3.1., C/5.4., C/5.25., C/28.32. 
540 Ilyefalvi 2014a: C/5.5–5.7. 
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szisztematikus, és nem teljeskörű – mert a szöveg hiánya ellenére ezek a feljegyzések 

tanulságosak a ráolvasások használata, a szöveget kísérő rítusok, a szövegátadás módja, 

vagy az adatközlő/lejegyző szóhasználata szempontjából. 

< Hályog gyógyítása > / * A ráolvasást több izben, néha heteken át gyakorolják a 

betegnél. Náprádfán pl. azt tartják, hogy 15 napig kell este, reggel egymásután a 

hályogos szemre olvasni, hogy hatása legyen. *541 

< Szemölcs gyógyítása > / * Szitás Ferenc komámnak a kezin tüskis, kemény, 

félbabszemnyi őrült fájdalmas szemölcs vót. Semmi orvosság nem segített. Egy 

öregasszony rámorgott valamit, oszt három napon belül elmúlt. *542 

< Harc a szellemekkel > / * Nëkëm mëg három hērű… / Három temetőbű, ëggy-ëggy 

sírrú… / Mongyuk rá: három, mëgjelőtt három napon. Három kútra ki köllött mënnëm. 

(Ahun van az utcákon kint kút! – gondolom mán…) Oszt vittem a kánát, hogy a három 

kútrú a kánát telecsináni vízzel. / Köllött vinnëm fehér ruhát, hogy mikó mëgengedtem 

bele, mikó kész vót, akkó aszt lë köllött kötnöm. / De sënki… nem vót szabad szónom, 

mongyuk rá valakivē tanákozok, és akár kicsoda. / Másik kútná mëgin engedtem bele 

vizet, akkó mëgin ott lëkötni avvā a fehír ruhávā. Mëg a harmadikná is. / A harmadikná, 

hogy teli lëgyën a kána vízzē. / Akkó asz hazavinni, akárkit látok útközbe, ha az szól 

hozzám, nem szabad vissza së nézni, mëg szóni së! / Oszt… ëccé kisért ëgy macska. 

Hogy…? / Milyen macska vót tuggya csuda! Hát… / Egy fekete macska! Ëggy… 

sarokig, vagy kettőig gyütt utánnam. Dehát nem… nem fétem. Mer tuttam hogy… Mer 

az asszony mëgmonta, hogy në figyējjek, akárkivē találkozok, akárki gyün utánnam. Mer 

nincs hatalma. De ha szólok nëki, akkó ű visszanyeri az üvét, én mëg az ënyimet 

ēveszítëttem. / Akkó ugyanígy vót a temetőkkel is. A három temetőbe ki köllött mënnëm, 

oszt mind a háromba ëgy sírrú ëgy-ëgy marok fődet fő köllött vënnëm. / Oszt aszt köllött 

hazahoznom, oszt persze ű, a feleségëm, pont tizenkét órakkó, éccaka, éccakára, hogy a 

gyerëkët ű abba fürdesse mëg! / Abba a vízbe… Így… / mëg aszt a fődet köllött így 

körösztbe tënni a teknő sarkába, oszt így összecsapni, mikó mán a kislány mëg vót 

fürdetve, akkó így körösztbe rácsapni a fődet, oszt a kislánt avvā kivënni. / De úgy ki 

köllött számítanom, hogy a pontos tizënkét órára mëg lëgyën fürdetve, és arra a 

körösztútra ki köllött vinnëm a vizet. És a fejem fölött így hátra! Így öntöttem hátrafelé, 

de mán nem emlíkszëm, hogy mit köllött mondanom, csak valami varázsigét köllött 

mondanom, háromszó. / Három este így mëgismétölni.*543 

 

Némely esetben az is teljesen egyértelmű e leírásokból, hogy milyen típusú, altípusú 

szöveget használtak, mondhattak el: 

< Szent Antal tüze > / * Vótak öregek s tudtak. A szent Antal tüze olyan volt, hogy az, 

ha belékövetkezett az emberbe, vaj kihánta, seb lett, vaj kicsattogott, piros volt, kezin, 

lábán, fejin volt. Arra is olvastuk, hová méssz Szent Antal, stb. A füstölést háromszor 

es csinyátuk, örültünk, ha a kezünk után meggyógyult a beteg. Ezt öregebb asszonyoktól 

tanultam. / # Mitől lehet kapni? # / Hidegtől es.*544 

 

Hasonlóképpen jártunk el a 19. század előtti szövegek esetében is. Egy nagybányai 

(1704) boszorkányper tanúvallomásában például az alábbiakat olvashatjuk: 

                                                 
541 Náprádfa, 1895 és 1905 között, Gönczi Ferenc gyűjtés (Gönczi 1914: 293). 
542 Felső-Kiskunság, 1990 és 1992 között, ismeretlen gyűjtő (Koltay 1992: 375). 
543 Mohol, 1979, Burány Béla gyűjtése (Burány 2001: 221–222). 
544 Hadikfalva, gyűjtés helye: Gara, 1967, Grynaeus Tamás gyűjtése (Grynaeus 1993: 114). 
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Tudom, egy alkalmatossággal betegségemben hogy reám olvasott, s az nyavalyát 

erdőre, farkasra, medvére igazította s küldötte. Ezen babonaságát eszembe vevén 

megmondottam nékije, hogy engem többször ne gyógyítson.545 

 

Szöveg nélkül is fontos adat a fenti, hiszen a 19. századot megelelőzően a korpuszban 

nincs több farkasra, medvére küldő szöveg, e ráolvasátípusnak csak 20. századi 

párhuzamait ismerjük. Ugyancsak nincsenek adataink 19. század előttről a szóbeliség 

egyik legismertebb, a mindennapiságban használt visszaszámoló ráolvasásaira. Viszont 

az alábbi, 1748-es hódmezővásárhelyi boszorkányper tanúvallomása dokumentálja a 

típus jelenlétét: 

Hát az a’ csomó, mellyet nálad találtak, mire való? Nékem való, hogy az hideg tél és a’ 

görcs húzza a lábamat, vissza kell olvasni, úgy: tíz, kilenc, nyolc, hét…546 

 

A szöveggel nem rendelkező ráolvasás-adatok kiegészítő munkálatainak relevanciája 

a cselekményt kísérő ráolvasások esetében látszik a legplasztikusabban, ahol sokszor 

egyébként sem áll másból a szöveg, mint a rítus leírásából. Ahogy a 3.3. alfejezetben már 

utaltunk rá, ilyen esetekben nehéz meghúzni a határt rítus és szöveg között. 

< Patkányküldés > / * Hát az ugy vot, hogy nálunk sok pocegér vot, és a nagyapám 

elhivott egy embert. Ugy hitták, hogy Mamás. Vet egy deszkát, vagy nem tudom, mi a 

fenét, mert én nem voltam otthon, és elkezdte ott verni, és mind mondta, hogy a 

pocegerek költözzenek el ide s ide, a hányadik szomszédba. Például a bosszuját ezen 

is kitüthette valaki. És hogy mind ütötte, és azután többet nem… én is megnéztem, de 

több pocegeret nem láttam nálunk. Csak volt ojan ember, aki el tudja kergetni a 

pocegereket. Nem is tudom, most vagy két, vagy három éve történt. Már meghalt, 

Mamásnak [hívták].*547 

< Igézet gyógyítása > / * Az igézet, az igaz. Azt tudam, hogy, ha valaki megnéz valakit, 

ojan a szeme. A szeme hibás annak, aki igéz. Azt tudom, hogy igéz. / Aztán akkor vetnek 

szenesvizet. / Szidják a szemit annak, aki megigézte. / Hét darab szenet dobnak belé. 

Azt mondják, hogy az a legjobb, hogyha ojan tövisből van, csipkebokorféléből égett… 

az a leghasznosabb. / Akit megigéznek, az meg is hal, ha nem vetnek idejébe szenesvizet. 

Két-három hónap múlva már késő. Egypár nap alatt még lehet gyógyitani, később már 

nem. / Leköpik, hogy ne igézzék meg. Akkármit, akár állatot, akár embert, hogyha, na, 

pü, de szép, hogy meg ne igizzem… / De nem mindenki tud igizni, csak akinek ojan a 

szeme, csak az tud. Mondam, ojan vüt az én ángyom, a leánkámat is ő igizte meg. / 

Akkármit megnézett, annak vége vot. / Kicsigyermek karjára pirosat tesznek, egy kis 

fokhagymát tesznek – oda bekötik a pojájába – igézés ellen.*548 

 

                                                 
545 Nagybánya, 1704, Pap Andrásné, Szakácsné, Bodor Istvánné, Sándor Jánosné, Betalanné és Katona 

Jánosné, alias Szoboszlainé elleni per (Balogh 2003: 172). 
546 Hódmezővásárhely, 1749, Szűcs Istvánné Csuri Anna, Szabados Istvánné Németh Katalin, alias Csonka 

Puskás elleni per (Bessenyei 1997: 214). 
547 Tordatúr, 1970 és 1985 között, Csőgör Enikő gyűjtése (Csőgör 1998: 154–155). 
548 Tordatúr, 1970 és 1985 között, Csőgör Enikő gyűjtése (Csőgör 1998: 202). 
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Kanonikus imák ritkán hangzanak el teljes egészükben gyűjtői helyzetben, illetve a 

kéziratok is csak a címet megnevezve, rövidítve utalnak rájuk, például hogy adott ponton 

hányszor és hogyan kell elmondani a Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát vagy Hiszekegyet: 

< Igézet gyógyítása > / * # Azt nem mondták hangosan? # / Nem, aztat csak magába 

mondja, aki csinájja, s nem mondták hangoson, csak aszondták, imádkozni kell. De hogy 

mit, nem mondták. Osztán a végén aztat hallottam édesanyámtol, hogy: – Nem muszáj, 

fiam, csak vess keresztet, s vessed belé a szenet! Ha akarsz, hát magadba mondjad 

Miatyánkot, Üdvözlégyet, s örökké vess egy szenet belé! Nem es az. Az ima, az igen. 

Hanem a szén a vízbe, mit fejleszt. *549 

 

A fentieken túl, a szöveg nélküli adatok egyéb kontextuális információt is 

tartalmazhatnak, például a műfaj megnevezésére használt emikus terminusra (lásd alább, 

„imádságot”), vagy a megnyilatkozás felekezetközi megítélésére („görög katolikus vót… 

az imája hatósabb vót”) vonatkozóan:  

< Ijedtség gyógyítása > / * Apósom görög katolikus vót és ő es szokott imádságot 

mondani, mást min mü katolikusok. Az imára má nem emlékszem, de azt tudom, hogy 

az imája hatósabb vót, mert a beteg hamarabb helyre jött. *550 

 

4. 3. Textológiai kérdések, technikai és gyakorlati megoldások 

 

Textualizációs eljárásunkat az a szándék vezérelte, hogy a ráolvasásszöveget a lehető 

legteljesebben, az esetleges ko-textussal és kontextussal együtt, egy adatként rögzítsük. 

Egy adaton belül azonban annotáltuk a címet (< >), a kontextust (* *), a konkrét szöveget 

({ }), a gyűjtői kérdést (# #), azért, hogy ezek később, az elemzések során akár külön-

külön is vizsgálhatóak legyenek. A metaadatokat a szövegtől külön rögzítettük. 

4. 3. 1. Kontextus, adatközlői magyarázat, gyűjtői kérdés 

A Balassi Kiadó gondozásában megjelent szöveggyűjtemény A kötete – a 

műfajgyűjtemények típusonként közlő folklorisztikai-textológiai gyakorlatát folytatva – 

szövegközpontú közlést kívánt. Ebben a koncepcióban, a nyomtatott könyv keretei között 

le kellett mondania a gyűjtői kérdések, az esetleges részletes rítus- és gesztusleírások, 

adatközlői magyarázatok közléséről. A kötet egy a szélesebb közönségnek szánt 

egységesített olvasószerkesztői eljárást alkalmazott. Bár az adatbázis-építéshez a 

variánsok nagy része már össze volt gyűjtve és elő volt készítve (például WordDoc 

                                                 
549 Csíkszépvíz, 2008, Takács György gyűjtése (Takács 2015: 342). 
550 Gyimesközéplok, 1989, Antalné Tankó Mária gyűjtése (Antalné Tankó 2003: 75). 
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fájlokban) a kiegészítő munkálatok során mégis azt az elvet követtük, hogy a 

segédmunkatársakkal az eredeti közlésekből gépeltettük le és/vagy ellenőriztettük, 

egészítettük ki a szövegeket. Ennek az egyik fő oka az volt, hogy az adatbázisban 

szerettük volna a szövegek ko-textusát is rögzíteni, a másik pedig, hogy a szövegeket 

eredeti közlésük szerint kívántuk kiadni. Az alábbiak azt szemléltetik, hogy ugyanaz a 

szöveg a könyvben, illetve a digitális előkészítés során hogyan jelenik meg: 

 

 

4.1 Pócs Éva: Ráolvasások A kötet, 2014: 283. 

4.2 

 

Az adatbázisban pedig: 

< Tejhaszon visszaszerzése > / * Nekem aszmondta a nagynéném, hogy amelyik 

rongyval a bornyut kifogják, azt a rongyot, menjek ki az erdőbe, s vágjak magyarófát, 

hármat. Hármat… négyet. Hármat kisebbet, s egyet nagyobbat, amivel verjem. […] 

Visszafelé kell levágni azt. Visszafelé. Ugy, hogy előre meglátod, hogy hol van, 

megjegyezed, s akkor hátval kell fordúlni, s ugy kivágni. Három lépésre a bokortól 

nézzem meg, hogy melyik ágat tudom kivágni, s visszafelé, s azt vágjam ki. S abbol 

csinálni olyan szegeket, amivel azt a pokrócot, azt háromfelé tűrni, leszegezni. Ugy. / # 

Mikor jó azt kivágni? # / Akármikor. […] Háromba tűrni azt a rongyot, azt a négyszegü 

rongyot háromba tűrni, akkor oda letenni, s akkor le kell… leszegezni. […] Olyan 

faszeget kell csinálni, s aval a faszegvel leszegezni a három sarkát. Abbol a 

magyarófábol. […] A három kicsit vágni a szegeknek, s a negyedik a nagy. Azt felszúrni 

a fejinél. Fel úgy a harmadik tűrésre, me ugye akkor leszegezi a két kezit, a lábait, s a fejit 

es. Ugy kell őt leszegezni. […] S akkor vasvillával kell szurkálni körbe. Körbe, körbe, 

körbe, körbe. Jó sokáig. Akkor előre. Előre. Megcsinálja, s akkor elő. Minden reggel. 

Úgy megjárja jól háromszor-négyszerig. […] S akkor aszmondod, hogy: * / 

{Leszegezem a két kezedet, / a két lábodot, / s a fejedet, / hogy se járni ne tudj, / se 

fogni ne tudj, / se gondolkodni ne tudj!} / * S akkor osztán ütted: * / {Add vissza a 

tejemet, a vajamot! / Add vissza a tejemet, a vajamot! / Add vissza a tejemet, a 

vajamot!} / * Ez igy vót, ezt tudom mondani. Addig vered, amig jól megfáradsz. S így 

osztán visszanyertük a meénket. Azt kellett minden… egy hétig, minden nap reggel. 

Minden nap reggel. / # Napfelkelte előtt? # / Igen, igen. Akkor. Reggelre. Minden nap. 
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Akkor azt kell mondja: * / {A tejemet s a vajamot add vissza!} / * Egyebet semmit se 

kérek. Amit elvett. […] A nagynéném tanitott vót. S ezt én megcsináltam, s nekünk vissza 

es jött. Tejünk, vajunk, mindenünk. / # A nagynénje tarhavasi volt? Hogy hívták? # / 

Igen. Czüvek Demeterné. De má meghaltak rég. A leánneve Nagy Galaczi Anna. […] S 

akkor vótak marháink, s akkor… valamit mü es megtanóltunk, hogy valami legyen 

nekünk es. […] / # Azt úgy tartották, hogy aki visza tudja szerezni, az el is tudja venni? 

# / Igen. De én nem tudtam. Azt nem tanúltam. Az nekem nem kellett. Csak a meénket 

adják vissza. S vót itt, aki elvette. Vót. […] S ha a Jóisten ezt megadta vót, hát 

megcsináltam én es, me Anna ném mondta, nagynéném, nyugudjék békébe, hogy: – 

Csináld meg! S én csináltam, s helyrejöttek. […] Aki kért, hogy csináljam meg, másnak 

es megcsináltam, ő megfizette nekem, s én neki es megcsináltam, hogy jőjön helyre az ő 

tehenjinek es, ami vót. / # S mi lett azzal, akit így megvert? # / Azt ütte s szúrta a villával. 

Úgy pontoson, mind ott, amit, azt a rongyot, ahogy szúrta, úgy szúrta őt. Érezte az. Érezte. 

/ # Oda is jött a kapura, s kérte, hogy hagyják abba? # / Nem jött. Az nem járt ehhez. Csak 

ahhoz járt el, aki a küszöböt tudta verni. Én azt nem tanóltam, nem hallottam. Küszöbre 

leteritette azt a zekét, tudja, ezelött az a zeke, mind a kabát, olyan vót, egy zekét, s kezdte 

ütni, s akkor a másik úgy meg volt verve, úgy odament, hogy: * / {– Isten megfizeti, 

többet ne üss, me végem van!} /* Az tudott. Az más. Igen, igen. Az nehezebb vót. / # S 

ehhez nem veresítettek meg fejszét a füttőben? # / Az es odatartott, de az mind megint 

más. Más, más. […] Addig verte, amig könyörgött, hogy: – Tovább ne üss, me nem 

bírom! Én szurkáltam a villával. Erre nem jött oda, de az érezte. Igen. Meg vót szurkálva. 

Ezt tudom. / # Aki a küszöbön tudta megverni, ahhoz oda is ment? # / Az még egy más 

tudás vót. Igen. S akkor az, hogy veresitették a vasat, mifélle, az még egy más. Megint 

más. Azokot nem tudom. Nem es láttam. Én evel az egyvel meg vótam elégedve, amit 

nagynéném tanitott vót. Hát, ugye, nekünk es, no, ha egy kicsi tejünk vót, mi, nem vót se 

ez, se az, semmi belölle, hát akkor valamit… az Isten es látta, hogy nem csináltál senkinek 

rosszat, csak a teédet követelted vissza. […] Mindenféle rossz vót. Ugye, egyik ilyent 

tudott, s olyan vagyonos vót, s a másiknak semmije se vót. S akkor valamit az es meg 

kellett, hogy tanóljon, hogy valahogy védekejzen. Na. Én ennyit tudok. Ezt csináltam. 

Leán koromba vót ez. Akkor es tudtam eztet csinálni. […] Anna néni aszmondta, hogy 

fiatalabbat szabad megtanitani, mind ő, de idősebbet nem. Nem szabad.*551 

 

 

Ugyan egy digitális adatbázisban nincsenek terjedelmi korlátok, mégis sok esetben nehéz 

volt meghúzni – pl. egy hosszabb interjúrészletből – hogy meddig tart a ráolvasásadat 

szempontjából releváns kontextus. A kontextus határainak kijelölésénél a fő szempont az 

volt, hogy a ráolvasáshoz tartozó rítus- vagy gesztusleírások, adatközlői magyarázatok, 

kiegészítések, a ráolvasás használatára vonatkozóan bármilyen plusz információ, illetve 

a gyűjtői kérdés mindenképpen kerüljön be az adatbázisba. 

 

4. 3. 2. Szöveghűség és tördelés 

Azáltal, hogy a ráolvasás-adatbázis a hiedelem-adatbázis munkálataihoz csatlakozott, 

sok szempontból meg is kötötte a kezünket. A Magyar Néphit Archívumának digitális 

adatbázisát a készítők nem betűhív kiadásként képzelték el. Az 1960 és 2018 között 

cédulára gépelt és másolt több mint 100 000 adat ugyan szöveghű átirat, de nem a 

                                                 
551 Gyimesbükk, 2005, Takács György gyűjtése (Takács 2015: 653–656; Pócs 2014: 283). 
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forráskiadás igényével készült, így pontatlanságokat tartalmazhat. A Magyar Néphit 

Archívum ugyanis az MTA BTK Néprajztudományi Intézetében egy a fizikai valójában 

is létező cédulakatalógus. A kutatócsoport célja e cédulagyűjtemény digitalizálása volt, s 

nem az eredeti szövegek kritikai kiadása (az eredeti szövegek ellenőrzése ekkora 

mennyiségnél túlságosan időigényes, és egyúttal felesleges munka lett volna). 

Ugyanakkor a cédulákat nem betűhíven közölték, automatikusan, jelzés nélkül javították 

a valamikori munkatárs, diák elírásait, elgépeléseit, egyértelmű hibáit, tehát a digitális 

szövegkiadás a cédulakatalógussal sem teljesen identikus. A digitalizáció e fenti 

tulajdonságaiból következik, hogy a választott digitalizálási eljárásban a filológiai 

pontosság kevésbé volt hangsúlyos. Az adatbevivő segédmunkatársak a Windows Excel 

táblázatkezelő digitális kritikai szövegkiadásra nem alkalmas programjában dolgoztak. 

Ahogy már korábban említettük, a Magyar Néphit Archívumával szemben a ráolvasás-

adatbázis mögött nem áll egy analóg, fizikai cédulaarchívum. A ráolvasás-adatbázis 

építésekor (a hiedelem-adatbázissal ellentétben) minden egyes szöveget a legteljesebb, 

első és eredeti közlés szerint vittünk be az Excel táblázatba, (kivéve az 1851 előtti 

szövegeket, esetükben ugyanis meghagytuk az általam készített modernizált átiratokat, 

valamint külön PDF fájlként csatoltuk az irat betűhív átiratát). Ugyanakkor a ráolvasás-

adatbázis szövegközlései sem tekinthetők teljes mértékben betűhív átiratoknak, az Excel 

ugyanis nem tette lehetővé, hogy a sokszor nagyon speciális karaktereket és mellékjeleket 

rögzítsük. A Ráolvasások A kötet a szövegek „versbe hajló ritmikus prózájának” 

tagolását egységesítette. Egyrészt Pócs Éva saját gyűjtői tereptapasztalata, másrészt azon 

kevés hangfelvétel alapján, amely a kutatás számára rendelkezésre állt.552 Az adatbázis 

számára ezt az egységesítő eljárást megszüntettük és a gyűjtők, lejegyzők saját „kutatói 

fikciói” szerint közöltük a szövegeket, mert fontosnak tartottuk, hogy e különféle kutatói 

döntések és eljárások ne tűnjenek el a digitális kiadás során. 

 

4. 3. 3. A szöveg határai 

Nemcsak a kontextus határainak meghúzása volt kihívás az adatbázis építése során, 

hanem az „egy szöveg”, „egy adat” határainak meghúzása is. A korpusz egészére ugyanis 

kevéssé jellemzőek az olyan egyszerű esetek, ahol a kéziratok egyértelműen címmel 

ellátva közölnek egy-egy szöveget, vagy a folklórgyűjtések egy általuk megalkotott fiktív 

                                                 
552 Pócs 2014: 40–41. 
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cím alatt adnak közre egy-egy szöveget. A 17. századi, debreceni Tudás Könyve című 

kézirat teljes tartalma például a kincs megszerzésére irányul, így lényegében mágikus és 

vallásos szövegek véget nem érő sorozata. A kéziratot ezért már a Ráolvasások B kötete 

is teljes terjedelmében közölte. Debrecenben, a Tiszántúli Református Egyházkerület 

Nagykönyvtárában őrzött szöveg sűrűn, lapszéltől lapszélig teleírt oldalain a kézirat 

alkotója különböző középre igazított címekkel, mint például „Oratio”, „Psalmus 23”, 

„Alia” választotta el az egyes „kényszerítéseket”, „imákat”, „himnuszokat”, azonban 

ezekben az esetekben is kerülhetett több szöveg egy-egy cím alá, mert a cél eléréséhez 

összetett szöveg- és rítusegyüttes elmondása és elvégzése szükségeltetett. 

 

 

4.3 17. századi, debreceni Tudás Könyve, 9verso 

 

Az alábbi „Infra folio lege Coniurationes Terrae Latinas” című bejegyzést például 

legalább öt külön szövegre és több kanonikus imára, illetve szentírásbeli passzus 

felolvasására lehetett volna bontani (kiemelve a lehetséges szöveghatárok: I.E.): 

< Infra folio lege Coniurationes Terrae Latinas [a] > / * És így tartóztasd meg az kincset. 

* / Parancsolom én tenéked, / átok alatt hagyom, föld, / azki az ő szent neve által 

teremtett tégedet / az emberi nemzetségnek hasznára, / hogy magadba tovább az elrejtett 

kincset ne merészeljed megtartani, / és ne cirkálhassad tovább, / melyekhez én az erős 

Istennek hatalmából választattam, / és erőmmel meg is tartom az föld alatt. / Olyanképpen 

parancsolom teneked, föld, / az rettentő angyalad által / és az ő neve által, te elrejtett 

kincs, / hogy tovább és többé az földbe ne maradj, / se az föld téged magába ne tartson, / 

hanem magából kiadjon, / azért mentest gyűjj fel az föld felett, / és engedd magadat 

nekünk felvennünk, / és engedelmességgel lenni, kezeinkkel felvenni engedd magad, / az 

mindenható Istenünk, / kinek mindenek felett való hatalma van és lészen örökké, / annak, 
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mondom, nevébe adattattak [!], / azmiképpen én ez mai napon az Atya mindenható 

Istennek nevébe parancsolom, / ha pedig az én parancsolatomat, / mellyel én tégedet 

megkötlek, elhallgatod, és engedelmes nem lészel, / én tereád hozok mindennemű átkot 

és megátkozást, / melyek megírattak az Mózes könyvébe, kiket megátkozott az Isten, / 

azkik nem cselekedték és nem fogadták parancsolatját, / Adonaij, azaz a mindenható 

Istennek parancsolatját, / azért megátkozlak és megtartóztatlak, elrejtett kincs, Istennek 

teremtett állatja, [b] / arany, ezüst, kincs vagy más klenódiumok [c] / az Istennek 

drágalátos szentséges szavaival + Agla + Adonaij + Sabaoth + Sadaij + Elij + Emanuel 

+ / Jehova +Agyos + Athanatos + Sother + Th eos + Messias + / Alpha + et omega, / 

hogy helyből meg ne indulj, / melybe betétettél, egészlen megmaradj, / se valami lelkek 

által, / sem az ördögök által, / sem pedig valami emberek által, / hanem csak miáltalunk, 

kik tégedet keresünk, / és magunk saját kezünkkel az mindenható Istennek dicsőségére, / 

felebarátunknak segítségére, / az ő hatalmából és szentséges neve által keresünk, / és 

hozzád is fogtunk erős bizodalommal, / ki teremtetted az eget és a földet / és minden 

benne valókat szentséges szájadból szólván, / erősen teremtetted, azáltal lész eljövendő 

ítílni. / Utólszor átkozlak tégedet, föld, / és tudományt teszek (protestálok), tégedet is, 

elrejtett kincs, / + az élő Istennek szentséges nevébe, / + ki mindenható, örökké való 

hatalomba halhatatlan, Isten, / + azki mindeneket teremtettél, / + és mégis áldalak tégedet, 

/ + és elűzök tetőled minden tisztátalan lelkeket, / és lészen felszabadult az átoktól, / és 

abból kikért áldandó és kikiáltandó az lelkektől lesz megszabadult, / és ördögöktől az ő 

hatalmokba nem maradsz, és nem lészes, [d] hanem az emberekébe. / Azért mentést [e] 

az mindenható Istennek szent nevének dicsőségéért jöjj el, menj el róla! / Parancsolom 

azért tenéked, Istennek teremtett állatja, kincs, / őáltala teremtetett klenódiuma, / hogy 

helyedből meg ne mozdulj, / se mélyebben ne indulj, / se oldalul, se bal, se jobb fele, / se 

elöl, se hátrább helyedből ne indulj, / se valami módon másra ne változtassad magadat, / 

de egészlen oly állapotban megmaradj, és tisztán mutatkozzál meg, / és magad engedjed 

nekünk, / parancsolom tenéked, az mindenható Istennek kibeszélhetetlen, nagy és 

szentséges nevéért, ki jüvendő lész ítílni ez világot. / * Absolutis his recitentur, et legantur 

Psalmi psal. VIII. psal. 21, et 22, 23, 24, 25 et 69. [f] Ez zsoltárok után Pater noster es 

Credo in Deum. Hogyha azért az kincs kapálásának kezdetin és azon fáradság alatt víz 

találna fakadni, vagy szél támadna, vagy más akadályos dolog interveniálna, [g] tehát 

eleintén mentést kezdd el átkozni, mindaddig, míg meg nem állapodik, oly sokáig olvass, 

és átkozzad, hogyha még arra sem állapodnék meg, tehát olvassad szentséges Urunk 

kínszenvedését, melyet megírt Szent Máté Evangéliuma 26., 27. és 28. részében, ha azon 

sem lészen állapodása, olvasd Szent Márk E[vangéluma] 6., 15., 16., 17. részit, Szent 

Lukácsnak 22., 23., 24., Szent Jánosnak 17., 18. és 19. részit. * / Ti engemet, avagy az én 

társaimat / semmi úton-módon meg ne háborítsátok, és ártalmokra ne legyetek, / hanem 

egészlen ezen kincset, / melyet mi egyező akaratból az Istennek dicsőségére nekünk 

felebarátunknak szükségekre és segítségekre keresünk, hogy ti szabadon, egészlen és 

békességesen elhagyjátok, / mindenkor elváltoztatás, csalárdság nélkül, / melyet én 

tinéktek parancsolok az szentek szentének engedelmessége által és ereje által, / melyet 

ha megvettek, és engedelmesek nem lésztek, / tehát én ezen órába tinéktek a mindenható 

Istennek parancsolatjából hagyom, / hogy ez órától fogvást mindörökkön-örökké minden 

igaz vér, / mely az mi édes üdvözítő Jézus Krisztusunkért [!] kiöntetett, / légyen nektek 

gyötrelmetekre és örökké való veszedelmetekre, sőt, az mi megváltó Urunk Jézus 

Krisztusunknak / drágalatos szent vére és szentséges sakramentuma légyen tinéktek, / és 

szolgáljon örök veszedelmetekre, / kiknek soha vége nem lészen, se légyen, / se 

nyugodalma ne lehessen, / mely által jüvendő lesz, és jő ítílni ez világot. Ámen. / Mégis 

én tikteket megátkozlak, / az elrejtett kincsnek őrizői és oltalmazói, / annak nevében, 

kiket az Isten az égből az pokolnak mélységébe letaszigált és kivetett, űzött tikteket az 

Paradicsomnak kifolyt forrásitól, Jissőgihon [!], Hydeckel, Eufrates. [h] / Megátkozlak 

tikteket mégis azért, / melyért az ördög megkísírtette üdvözítőnköt, mondván: / ha 

Istennek fia vagy, parancsolj, hogy e kövek kenyerekké változzanak, / és azki azt 

mondotta, bocsátkozzál le az templomnak tetejéről, / és harmadszor mondván, 

mindezeket tenéked adom, ha leesve imádandál engemet, / őáltala én tikteket 

megátkozlak, azki azt mondotta neki: / menj el tőlem, Sátán, ne kísírtsed az te Uradat, 

Istenedet, / neki csak egyedül imádkozzál, és hajts térdet neki szolgálván, / hogy ti 

kitöröltessetek és gyomláltassatok, / minden babonázás és tétovázás nélkül, minden ti 

erejetekkel elmenjetek ezen kincstől / az pokolnak az ő veszedelmébe és fenekébe. / + 

Az Atyának, + Fiúnak + és Szentlíleknek Úristennek nevében. Ámen. / Átkozlak 
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tikteket, ezen kincsnek őrizői / minden angyalok és arkangyalok ereje által és hatalmok 

által, az Cherubin és Seraphin angyal, és Istennek több számú szent angyali által, / hogy 

ti ezen kincset innét semmi úton-módon meg ne indíthassátok, / hanem az mi 

szükségletünkre és felebarátainknak hasznára, szűkölködők táplálására / minden gonosz 

és csalárdság nékül ezen helyen hagyjátok, / és elmenjetek, mindjárt elálljatok 

mindenestül, / és elmenjetek az pokolnak az ő mélységébe, úgy, / hogy soha többé onnét 

ezen kincshez vissza ne térjetek és térhessetek, / ezt nektek megjelentem és parancsolom, 

/ az egeknek és földnek teremtője által. / Átkozlak tikteket, ezen kincsnek oltalmazói, / 

az boldogságos Szűz Máriának keserves és szívének megmondhatatlan sérelméért, / az 

mi Jézus Krisztusunknak fájdalmas öt sebeiért, / midőn fajdalmas és szívének csak meg 

nem repedt voltával nézvén az ő kínjaira, / szomorú és elhalt, töredelmes szívvel az ő 

egyetlenegy fiára, az Úr Jézus Krisztusra, / függvén az keresztfán, hallván, midőn az ő 

szent lelkétaz ő szent Atyjának ajánlotta kezeibe, / hogy ti mindjárt elmenjetek ezen 

elrejtett kincstől, / és ezen kincset nékünk és felebarátunknak éppenséggel / minden 

elváltoztatás nélkül és csúfság nélkül elhagyjátok annak ereje által, ki jüvendő ítílni. / 

Átkozlak tikteket, kincsnek őrizői, mégis az Isten minden szenteinek vérek hullásokért, / 

és minden próféták véreiért, apostolok- és mártírokért / és lelkipásztorokért és Istennek 

minden választottiért, / az ő ártatlan vérek hullásáért, / az kereszténységnek igaz 

vallásáért, / az pokolbéli és ólálkodásokért és illetlen kínozásokért, / az ti királytok, 

fejedelmetek ereje által az ő mélységének és benne való nemeinek, melyek eltitkoltattak, 

/ mondom, hogy többé sehol ne maradjatok, / hanem elhagyván az rejtett kincset, / 

mentest az pokolnak mélységében vettessetek, / minden mi megsértésünk nélkül és 

minden megtréfálás, / csúfság, álnokság gondolatja nélkül / az ördög odavetetvén 

legyetek, / mely tinektek világ kezdetitől fogván k[észíttete] tt, / kinek sem kezdetitől 

fogva, se végeglen vége nem lészen, / ki jüvendő ez világot ítílni. Ámen. / Átkozlak 

tikteket, tisztátalan lelkek, / és ezen elrejtett kincsnek őrizői, / az mennyért, földért és az 

nagy tengerért, / és minden benne valókért, melyek őbenne vannak, / és erejekért, az nap 

és holdért, / és az egeknek csillagiért, / az ő szépségéért és erejekért, / minden élő fákért 

és kövekért, / és az nagy elementumokért, / és minden csúszó-mászó állatokért, / 

melyeket Isten teremteni méltóztatott / az ő áldott, dicsőséges, szent nevének dicsíretire, 

/ hogy ti, ezen kincsnek őrizői, tovább ezen kincsen / soha semmi hatalmatok ne légyen, 

se vele ne bírhassatok, / hanem mentest tőle elálljatok, távozzatok, / de helyéből meg ne 

indítsátok / sem elő, sem hátra, / se balra, se jobbra, / se alább, se feljebb, / se 

mélységesben nálunknál, / de minékünk hatalmunkban egészlen és szabadosan, / minden 

csalatkozás vagy fortély nélkül elhagyjátok, kezünkbe adjátok, / melyet én tinéktek 

parancsolok. / Az Atyaistennek + neviben, + / az Fiúistennek nevében, + / az Szentlílek 

Istennek nevében. Ámen553 

 

Ezekben az esetekben megtartottuk a kézirat eredeti, egy cím alá besorolt eljárásának 

elvét. Ugyanígy jártunk el a szóbeliségből gyűjtött szövegek esetében is, amikor egy 

konkrét cél eléréséhez, egy rítus- és szövegláncot idézett fel az adatközlő a gyűjtő 

számára: 

< Tisztuljon, takarodjon a gonosz igizet… > / * Friss vizet meritünk vagy csorgatunk a 

vízivó csészébe, vaj egy másik csészébe is lehet, ha má’ nem avval, amivel vizet iszunk. 

Mü szoktunk a kályhába tüzelni. A kályhaszegélyre a késvel, mivel a kenyeret szeljük, 

keresztet csinálunk a kályhaszegélyre, s a kannát arra tegyük rea. Vagy csésze, vagy 

ami… Égő szenet veszünk ki a füttőből, a kés hegyin, s beledobjuk a vizbe. S mikor 

beledobjuk a vizbe, akkor úgy mondjuk: * / {Kék szem, ződ szem, fekete szem, / Irigy 

szem, / rossz szem átnézte (a megigézett nevét mondja)-t. / A szem megnezte, sziv 

megszerette, / A gonosz igizet belészállott.} / * Megint veszünk szenet. A második 

szenet es mikor vessük, akkor azt mondjuk: * / {Tisztuljon, takarodjon a gonosz igizet 

/ A fekete kősziklákra, / Hogy a piros vérit ne igya, / Hogy a szálas husát ne 

hasogálja! / Ugy maradjon, / Ahogy a boldogságos Szép Szüz Mária / Az anyja 

                                                 
553 Debrecen, 17. század (Ilyefalvi 2014a: G/1.16.). 
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méhiből a világra hozta!} / * Akkor vessük a harmadik szenet es, égő szenet a füttőből 

a vizbe. Az sir, ha megvan igizve, akkor nagyon sírnak a szenek, szállnak le a csésze 

fenekibe: * / {Ezer angyal jőjjön, / Hogy vigasztalja, / hogy semmi gonosz igizet 

benne ne nyughasson! / * Háromszor így elfujjuk, ne. Köpjük s fújjuk. * / Távojzon 

a gonosz igizet!} / * S keresztet vetünk. * / {Az Atyának és a Fiunak / és a Szentlélek 

Istennek a nevével távojzon el! / S olyan tisztán maradjon / (A megigézett nevét 

mondja)-nak az egész testje, / Mind a Jordánból kimeritett szép tiszta vize. / S ezer 

angyal jöjjön, vigasztalja, / Hogy semmi gonosz igizet benne ne nyugodhasson!} / * 
S akkor keresztet csinálunk, keresztet vetünk… s elkezdjük a Miatyánkot elimádkojzuk, 

s amíg imádkojzuk a Miatyánkot, addig a csésze szádán mind kereszt formát csinálunk 

késvel. Elmondunk három Miatyánkot… igy mondjuk Miatyánkot, az Üdvözletet, s a 

Hiszekegyet, háromszor igy, ahogy elmondtam. No, s osztán igy mondjuk, hogy: * / 

{Olyan tisztán maradjon az egész teste, / Mind a Jordánból kimeritett szép tiszta 

vize!} / * S rományul reamond… én rományul is mondom, na… * / {Apa sӑ stîngӑ focu’ 

/ și să dezleagă de deochiu’!, hogy / A viz megóccsa a tüzet, / S semmisüljön meg az 

igizet!} / * Fáj nagyon a feje, akit ugy megigiznek, ugye, hogy… s olyan ember van, 

hogy reakap, s ulyan egyén van férfi vagy nő, hogy reanéz az egyénre, s má’ rögtön 

megigizte. Ugy a szeme rajtamarad, s ugy lehet hasonlitani, mikor napszurást kap a 

feje… No igy, igy van.554 

 

A fentiek miatt meglehetősen rugalmasan kezelendő tehát az a kérdés, hogy hány 

„adat”, hány „ráolvasásszöveg” került be a digitális adatbázisba. A tételszerűsíthető 

számadatoknál valójában jóval több, a kvantifikálhatóság szempontját azonban felülírta 

az a textológiai elv, hogy az egy kontextusban elhangzott, egy funkcióra használt szöveg- 

és rítusegységeket ne bontsuk részekre, ne kezeljük őket különálló adatként. Tehát egy 

(szöveg)adat – a fenti, kosteleki példánál maradva – akár hat különálló, tipológiai 

szempontból akár teljesen más szövegtípusba sorolható ráolvasást is tartalmazhat. A 

digitális szövegelőkészítés során, a későbbi elemzési lehetőségek növelése érdekében 

azonban mégiscsak fontosnak tartottuk jelölni az egyes ráolvasásszövegeket is. A 

digitális szövegelőkészítéskor ezért {} jel közé kódolva jelöltük az egy adatban elhangzó 

különálló ráolvasásszövegeket. 

A szöveg határinak kijelölése problémát vetett fel azokban az esetekben is, ahol a 

szöveg és a rítus határa nehezen meghúzható. A köpésre vonatkozó hangutánzó 

kifejezéseket például szövegként annotáltuk:  

< Sümölcs > / * Sümölcs. Erzsi néninek is volt sok apró – egyszer elment a Doszujra 

fonóházni. Az ajtó mellett volt egy kanapé, ott ült. Egy asszony bejött, megfogta a kezét, 

mondatt: {pü, pü…} s elment. Egyszer csak nem volt egy sem. *555 

 

Néhány epikus ráolvasásnál a választott technika (Excel) nem volt elég 

szofisztikált ahhoz, hogy összetettebb problémákat kódoljunk a szövegekben. Az 

alábbiakban például azt láthatjuk, hogy az epikus történet eredete „kontextusként” lett 

                                                 
554 Kostelek, 1992, Takács György gyűjtése (Takács 2001: 371–372; Pócs 2014: 671–672). 
555 Tordatúr, 1970 és 1985 között, Csőgör Enikő gyűjtése (Csőgör 1998: 147). 
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kódolva, hiszen a ráolvasásszöveg után (és nem annak részeként) hangzik el a ráolvasás 

eredettörténete: 

< Imádkozás mellfájásra > / {Kűpárna, gyékényágy, / Sajtalan kása. / Jóakaratú embör, / 

Rossz szándékú asszony, / Az Isten szava, mondása. / Ez lögyön a csöcsfájósok / 

Orvossága.} / * Valaki szállást kért. Aszonták, engedjék be éjszakára. Aszonta az 

asszony: nem kő, vagyunk itt ölegen. Në engedjük be! Ó, aszongya, hát majdcsak 

valahun macsarítunk [a] neki ëgy kis helyet. Igazítsál ide. [b] Tödd lë a gyékényt, oszt rá 

ëgy párnát vagy valamit. Osztán lëtött egy gyéként, osztán a feje alá ëgy téglát tött az 

embörnek. Aszt azé van ez az imádság.*556 

 

4. 3. 4. A ráolvasás címe 

Ahogy a harmadik fejezet a ráolvasások textualizációjáról szóló részéből kiderült, a 

ráolvasásoknak, – más folklórszövegekkel ellentétben – lehet a valamikori használó által 

adott címe. E cím szinte minden esetben a ráolvasás funkciója, „haszna”, mely mintegy 

mutatóként szolgál, és a kéziratok, „segédlet” jellegéből fakad (minél gyorsabban 

megtalálni az adott betegségre, célra használatos szöveget). A 19–20. századi 

folklorisztikai tudományos szövegközlési gyakorlat ezt az eljárást vette át azáltal, hogy a 

szövegek funkció szerinti közlésekor a funkciót tette meg egy-egy szöveg címének. Egyes 

kéziratokban előfordulhatott, hogy ugyanarra a problémára, célra egymás után több 

eljárást és szöveget sorol fel a kézirat alkotója és ilyen esetekben a másodiknál, 

harmadiknál már csak „Ittem”, „Más”, „Más azonrul” rövidítéssel jelzi, hogy ugyanarra 

a célra következik egy újabb eljárás. Ezekben az esetekben szögletes zárójelben oldottuk 

fel az eredeti kézirat rövidítését. 

Hideglelés ellen való orvosság. Próbáltatott. 

Ittem. [Hideglelés ellen] 

 

A kéziratos címek a korszaknak, forrástípusnak megfelelően igen változatosak 

lehetnek. A korábban már példaként említett debreceni kincskereső varázskönyvben 

„műfaji” címeket látunk, mint pl. „Oratio”, „Psalm” stb. A kéziratokban általában jól 

látható módon, vizuálisan is jelzik a címet, mely szintén a keresést és tájékozódást 

könnyítette. A kódexekben például gyakran színnel jelölik a szöveg címét. 

< Döghalálról való imádság, valaki mendennap megolvassa imádság > / {Örök 

mendenható Istennek hatalma, / az megfeszölt Krisztusnak / hatalmának érdeme, / 

Jézusnak békessége, / hütnek [a] erőssége, / nemes asszonyonk, / Szűz Máriának 

tisztasága, / oltalmazzon, védelmezzen / engemet, Simont, / mendennemő döghaláltul / 

                                                 
556 Tápé, 1973, Polner Zoltán gyűjtése (Polner 1978: 104; Pócs 2014: 907–908). 
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és az hertelen haláltul, / Atya, + Fiú, + Szentlélek, + dicsőséges Szentháromság.}/ * 

Ezután mondj öt pater nostert és hét Ave mariát!*557 

 

4.4 1526, Peer-kódex, 235–236 [118r–118v]. OSZK Kézirattára, MNy 12. 

 

4.5 1526, Peer-kódex 272–275 [136v–138r]. OSZK Kézirattára, MNy 12. 

 

Vagy színes iniciáléval jelöli egy-egy újabb szöveg kezdetét. A gyűjtött szövegek 

esetében viszont többnyire egy étikus, a funkciót röviden megnevező címről van szó, még 

akkor is, ha ebben előfordulhatnak a betegségek például tájnyelvi megnevezései. (Gilka 

gyógyítása, Fosókabába gyógyítása stb.) A címnél minden esetben jelöltük, hogy ez az 

eredeti (pl. kéziratból) vagy a gyűjtő által adott cím. 

 

4. 4. Metaadatok 

 

                                                 
557 Nagyvázsony, 1526 (Ilyefalvi 2014a: B/5.2.). 
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A ráolvasás-adatbázisban az alábbi metaadatokat rendeltük hozzá az egyes 

rekordokhoz: tipológia, funkció, rítus-gesztus, forrástípus, gyűjtés helyszíne, a 

gyűjtő/lejegyző, az adatközlő (neve, neme, életkora és további adatai, ha ismertek), az 

adat nyelve, az adat lelőhelye és az eredeti megjelenés hivatkozása. 

 

4. 4. 1. Tipológia 

Ahogy a második fejezetben olvashattuk, a folklóradatbázisok egyik visszatérő 

kérdése és dilemmája, hogy korábbi, nemzetközi típuskatalógusok szövegtípusaihoz 

hozzárendeljék-e az adott szövegeket, vagy sem. A folklorisztika számára a digitális 

adatbázisok egyik legfelszabadítóbb tulajdonsága ugyanis éppen az, hogy nem kell a 

szövegeket csupán egyetlenegy típusba, csoportba besorolni. Erre már az első, 

kezdetleges lyukkártyás eljárások során felfigyeltek a kutatók. Pócs Éva 1968-ban a 

ráolvasások tipologizálásával kapcsolatban például az alábbiakat fogalmazta meg: 

Sokkal kézenfekvőbb megoldás a célunknak megfelelő típusú lyukkártyák használata. 

Ennek a gyorsabb eredmény elérésén kívül még egyéb előnyei is vannak. Ezek – többek 

között – a következők: A szövegek motívumokra bontva kezelhetők, anélkül, hogy az 

egyes szövegeket szét kellene darabolnunk (tehát a motívumokat összefüggéseikből ki 

kellene ragadnunk), vagy mutatót kellene készítenünk. Továbbá: nem kell kiemelnünk 

egyetlen rendszeralkotó tényezőt sem; amely önkénytelenül is azt vonná maga után, hogy 

esetleg vele egyenlő fontosságú tényezőket alá-rendeltként, kevésbé 

figyelemreméltóként kezelünk; és akaratlanul is egy már kialakult rendszerhez 

igazodunk, akkor is, ha ez közben esetleg módosulna. De a lyukkártyák használatának az 

a legfontosabb előnye, hogy könnyűszerrel végigvizsgálhatjuk minden egyes tényező 

minden lehetséges kapcsolatát; nemcsak az előre lényegesnek feltetteket; és ilyenformán 

az egyes tényezők egymással való kapcsolatai szinte önmaguktól mutatják meg saját 

törvényszerűségeiket, amelyek alapján egy gyakorlatban nem létező (illetve csak 

latensen létező), de éppen ezáltal ideális, minden szempontra egyszerre épülő – a 

dimenziók által nem korlátozott – rendszert kapunk, amelynek minden vonatkozása 

egyszerre soha nem tekinthető át, de bármelyik vonatkozása bármikor könnyűszerrel 

realizálható; és ez ideális megoldásnak tűnik, mivel – mint már hangsúlyoztuk – végső 

célunk amúgy sem egy rendszer alkotása, hanem – egyéb célok mellett – a rendszer 

törvényszerűségeiből levonható tanulságok megállapítása.558 

 

A fentiekben körvonalazott rendszer valójában csak most (technikailag persze 

fejlettebb változatban), ötven évvel később valósult meg éppen a magyar ráolvasások 

digitális adatbázisa által. Pócs Éva az 1960-as években kidolgozta a magyar ráolvasások 

tipológiai rendszerét, mely, ahogy az előző fejezetben bemutattam, egyszerre vette 

figyelembe a ráolvasások funkcióit, grammatikai struktúráit, a szövegszerű működés 

szabályszerűségeit, a tartalmi motívumokat, valamint a szövegeket kísérő rítusokat. Tehát 

                                                 
558 Pócs 1968: 277–278. 
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a típusok és motívumok sokféle együttállását egy multidimenzionális tipológiával 

próbálta meg modellálni. A digitális adatbázisban azonban ezek a multidimenzionális 

együttállások és szövegcsoportosulások a tipológia nélkül is előhívhatóak. Ennek ellenére 

a magyar ráolvasás-adatbázis szövegeit besoroltuk a Pócs Éva által létrehozott 

tipológiába is. Miért? Miért lehet fontos a korábbi tipológiákba besorolni a szövegeket, 

ha az adatbázis épp a típusok merevsége alól szabadít fel minket? 

Legfőképpen praktikus okokból célszerű megtartani a tipológiákat, ugyanis azok 

további rendszerező kategóriák generálását segítik. A magyar ráolvasás-adatbázis a 

szövegkiadás jelenlegi fázisában szemantikailag nem annotált, nem normalizált és nem 

lemmatizált, így csak kevéssé alkalmas arra, hogy korpusz állományából szövegszerű 

kapcsolódásokat a generáljunk. Viszont könnyedén generálhatunk kulcsszavakat a 

korábbi tipológiából, mely kulcsszókészlet új kiindulópontot adhat a korpusz 

kapcsolódásainak felfedezéséhez. Például óhajtó, kérő, kényszerítő típusú szövegek a 

tipológiából generálható kulcsszavakká válhatnak az adatbázisban. Persze ettől még maga 

a kutatói besorolás megmarad egy kutatói, étikus rendszerezői kategóriának, mégis 

eszközt nyújthat a felhasználóknak a további tájékozódáshoz. A tipológia másrészt az 

adatbázis virtuális tartalomjegyzékeként is szolgál. (Lásd bővebben a 4.5.1. alfejezetet). 

Az adatbázis-építést mindazontálal sok szempontból megnehezítette és lassította a 

tipologizáló munka. Egyrészt már az első variáns besorolásánál egy új altípust kellett 

létrehozni. Ezért a későbbiekben jobbára arra törekedtem, hogy minden szöveg legalább 

egy már létező főcsoportba kerüljön, illetve arra, hogy az adatbevitelkor a későbbiekben 

is bármikor létre lehessen hozni új típust, amennyiben szükségét érezzük. 

Az előző alfejezetben a szöveg határairól értekezve bemutattam, hogy az összetartozó 

szövegegyütteseket nem bontottuk szét. Ebből következik, hogy vannak olyan rekordok, 

amelyekben akár két-három szöveg is megbújik. Az Excelben azonban minden adatot 

szükségszerű volt egy típushoz rendelni. Azoknál az adatoknál tehát, ahol több szöveg is 

tartozik egy adat alá, csak egy típushoz tudtuk rendelni az adatot, az adat többi típushoz 

való tartozását csak a megjegyzés rovatban lehetett feltüntetni.559 Ebből a szempontból 

nézve az egyes típusokhoz rendelés az adatbázisban tehát továbbra is ugyanolyan merev 

és önkényes eljárás maradt, mint a nyomtatott szöveggyűjteményekben. A különbség a 

kettő között ugyanakkor az, hogy a digitális adatbázis esetében ez nem, „a” rendezőelv 

                                                 
559 Az idegennyelvű szövegek további problémát okoztak (nemcsak erőforrás hiánya miatt maradtak tehát 

ki). A magyar ráolvasások tipológiája a magyar szöveghagyomány alapján lett kidolgozva, melybe éppen 

ezért nem lehetett besorolni pl. a magyar nyelvű szövegektől igencsak különböző román szövegeket. 
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és nem az egyetlen rendezőelv, a tipológia csak egy a sokféle keresési és szűrési opció 

közül. 

A tipologizálás a mi esetünkben tehát továbbra is időigényes, manuális munkát 

követelt meg. Jelenleg a 6037 adat nagyjából fele még tipologizálásra vár. A hátralévő 

munka mennyisége ellenére ugyanakkor bízunk benne, hogy elegendő szöveg 

tipologizálása után már megfelelő mennyiségű egységes tudásbázist tudunk felkínálni a 

gépi tanulás számára annak érdekében, hogy a jövőben algoritmusok segítségével a 

típusok automatikusan is felismerhetők legyenek. 

 

4. 4. 2. Funkció 

A ráolvasások funkcióinak megadásakor egységesítésre törekedtünk. A teljes adatban 

ugyanis szerepel az adatközlők/kézirat által megfogalmazott fogalma, és mivel a teljesen 

szabad keresés is biztosított, a keresett szöveg megtalálható az eredeti kifejezés alapján 

is (pl. „ficemödésre”, „igizet”, „gelka”, „süly” stb.) A funkciók normalizálásnak célja, 

hogy a sokféleképpen megnevezett betegségeket együtt is meg lehessen találni. Tehát 

például az összes szemmelverés elleni szöveget függetlenül attól, hogy az 

adatközlő/gyűjtő/lejegyző „igézésnek”, „igézetnek”, „igizésnek”, „szemmelverésnek”, 

vagy akár „megszólításnak” nevezte.560 

4. 4. 3. Rítus, gesztus 

Hasonlóképpen külön metaadatsorban rögzítettük a rítusok és gesztusok normalizált 

átiratát is. Erre szintén azért volt szükség, mert a sokféleképpen megnevezett vagy leírt, 

de egyébként azonos eljárások másként nehézkesen lennének megtalálhatók az 

adatbázisban. A normalizált átírás ezenkívül segíti a felhasználókat, hiszen a sokszor 

nagyon bonyolult és akár nehezen érthető dialektusban lévő szövegeket sztenderd magyar 

nyelven közérthetőbbé teszi. Ugyanakkor az eredeti leírás is megmarad, hiszen az az adat 

része: 

< Kégyo Marás elen > / {eső hiszek egy Müatyánk / Üdvözlet keresztesen / vízet 

merítünk és 3 szál / csihánt szakitunk hogyha / nincs csihán akor kézel / vetjük a keresztet 

a / vízbe és aszt kel / mondani hogy {Megmarta / a bibot a kégyo meg / szurt a nyelvivel 

/ a tögyit görget az / égben vilámlik a / földben ujan tisztán / maradjon a hogy az / Isten 

ata és a / Márija} és 9x kel el / mondani és el kel / töbdösni.} / * Az állatok kijárnak a 

legelőre, s ott a kigyó megmarja. Vagy megszopja a csicsit, vagy megmarja. Akkor bejő, 

s eldagad a nyelve, a nyelvit es veti ki, s szotyog a nyála. Akkor elszokják mondani ezt 

                                                 
560 Az egységesített és normalizált funkciólista a doktori disszertáció leadásakor még nem készült el. 
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az olvasást, vízre. Vizet meritnek visszafelé a vizből s keresztet vetnek. Elmongyák 

háromszor ezt az olvasást, s akkor megmossák a tehennek, ahol megmarta. S elöntik 

olyan helyré, hol nem tapossa. Nem vétkes helyré. S keresztet vetnek s eltöpdösik. 

Háromszor ezt megcsiná'ják. S akkor helyre szok jönni... Édesanyám, mikor mü 

gyermekek vótunk, s marta meg, ő olyankor meritett vizet, mikor még a  madár nem 

csirrant hajnalig. S mondom, visszafelé meritette, s hogy a madár nem csirrant, akkor 

meritette a vizet, s elvette, ugy reggel olvasott, s akkor megmosta.[…]561 

 

A rítus-gesztus metaadat oszlopban a fenti adathoz tartozó rítus normalizált leírása az 

alábbiak szerint néz ki: 

A vízből merítenek a víz folyásával ellentétesen, majd keresztet vetnek. A ráolvasást 

háromszor elismétlik, és megmossák a teheneket a marás helyszínén. A vizet olyan helyre 

öntik, ahol nem tapossák el. Keresztet vetnek és köpködnek. Ezt háromszor végzik el. 

 

4. 4. 4. Forrástípus 

Már a Ráolvasások B kötetben alkalmazott, forrástípusok szerinti közléssel is a 

szövegek eltérő életterét kívántuk érzékeltetni. A ráolvasások szűkebb és tágabb 

kontextusának ismerete ugyanis elengedhetetlen a szöveget használók különböző 

világképének, gyakorlatának árnyaltabb interpretációjához, valamint ahhoz, hogy jobban 

megértsük azt a társadalmat, amely létrehozta, alkalmazta és továbbadta ezeket a 

szövegeket. 

Éppen ezért az adatbázisban metaaadatként rögzítettük a forrás típusát: gyűjtés, 

gyűjtés-kézirat (20. századi adatközlői kéziratok), marginális feljegyzések és jegyzetek, 

kódexek, házi mindeneskönyvek, babonaellenes írások, egyházi és világi hatóságok 

feljegyzései, boszorkányperek, kincskereső varázskönyvek, misszilis levél, ismeretlen 

forrás. Mindez nem egy véges lista, egyelőre csak tágabb kategóriákat adtunk meg, 

melyeket a későbbieken lehet még bővíteni vagy cizellálni.562 

4. 4. 5. Adatközlő 

A 2014-es Ráolvasások A kötet nem közölte az adatközlők adatait, az adatbázisban 

azonban ezt mindenképpen szerettük volna pótolni. A műfaj kutatása szempontjából négy 

változó különösen érdekes: a felekezet, a kor, a nem, valamint a foglalkozás. A hosszú és 

időigényes adatvisszakeresési munka azonban nem mindig hozta meg a várt eredményt, 

                                                 
561 Az adatközlő kéziratos füzetéből. Gyimesközéplok, 1992 és 1999 között, Takács György gyűjtése 

(Takács 2001: 470–472). 
562 Tóth G. Péter kritikája például, hogy a házi mindeneskönyvek kategóriája alá nagyon különböző 

forrástípusokat sorolt a Ráolvasások B kötete: a borbélykönyvek és a receptes könyvek nem tekinthetőek 

egy forrástípusnak (Tóth G. 2015). 
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szembe kellett nézni ugyanis a korábbi folklorisztikai gyűjtések legkülönfélébb és főként 

hiányos adatolási technikáival. A felekezeti és etnikai hovatartozás tekintetében 

dilemmaként merült fel az is, hogy mennyire egészítsük ki, azaz „javítsuk fel” az adatot. 

A problémát azok az esetek jelentették, amelyek esetében feltételezni lehetett, hogy a 

gyűjtési hely a gyűjtés idejében pl. római katolikus település volt, ugyanakkor a gyűjtő 

nem közölte az adatközlő felekezeti hovatartozását és a bevezetőben sem említette, hogy 

római katolikusoktól gyűjtött volna. Mit csináljunk ilyen esetekben? A felekezeti és 

etnikai szempontból is vegyes települések esetében még inkább kétséges lehet az ilyen 

utólagos kiegészítő munka. Végül azt a megoldást választottuk, hogy az általunk 

kiegészített adatot jelölve vittük be (~), így a későbbiekben eldönthetjük, hogy 

megtartjuk-e ezt az eljárást vagy sem, illetve a felhasználó is látja, hogy hozzáadott, 

kikövetkeztetett adatról van szó. 

Ugyanígy jelöltük azokat az adatokat, ahol csak hozzávetőlegesen tudtuk megadni az 

adatközlő életkorát. Olyan esetekben fordulhatott elő a probléma, amikor az adatközlő 

születési dátumát ugyan közölte a gyűjtő, viszont nem derült ki a kiadványból (és más 

forrásból sem), hogy mikor zajlott pontosan a gyűjtés. 

4. 4. 6. Gyűjtő-lejegyző, gyűjtési hely és idő 

Az adatbázis adatainak geolokációja GPS koordináták segítségével történt. A digitális 

térképen az adatot minden esetben a gyűjtési helyhez kötöttük. Ezt az elgondolást egyedül 

a telepesek (főként bukovinai, ill. moldvai csángók) esetében kellett revideálni. A 

telepesek esetében ugyanis azt a kivételes és kompromisszumos megoldást választottuk, 

hogy az adatközlő születési/származási helyéhez rendeltük hozzá az adatot (feltételezve 

azt, hogy a szöveg, amely tőle származik, inkább a származási helyének folklórját 

reprezentálja), majd az alábbi módon kiegészítettük azzal, hogy mi volt a gyűjtés helye:  

Pusztina / gyűjtés helye: Szárász 

Lábnyik / gyűjtés helye: Egyházaskozár 

 

Az adatközlők többségénél a születési hely ismeretlen, viszont ahol tudtuk, ott a 

megjegyzések között feltüntettük. Némely esetben a gyűjtők több helyszínt is megjelöltek 

egy-egy közölt szöveghez. Ilyen esetekben ezeket kétszer vettük fel az adatbázisba. Ez 

főként a nagyon egyszerű formáknál volt jellemző, ahol nem is beszélhetünk valódi 

szövegvariálódásról:  
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< Féreg kiolvasása > / * Karcagon, Tiszaörsön és Tiszaigaron is ismert a pondró 

visszafelé számolással való kiolvasása. Aki értett ehhez, azt tudós pásztornak tartották. 

Egyes egyeki pásztorok is visszafelé olvasással gyógyítottak. Mások pedig a beteg 

jószágra visszakézből port dobtak.*563 

 

A nyomtatott szöveggyűjtemények esetében a közlők általában az alábbi forma szerint 

vonták össze az egymás melletti településekről származó adatokat:  

< Igézet gyógyítása > / * Aszondták, hogyha valaki megnézi, gondoljam azt, nekem így 

mondták az öregebbek, hogy * / {szar a szeme közé.} / * Így mondták, hogy gondoljam 

azt, nehogy megigizzék. (…) Az anya kell gondoljon arra, hogy nehogy megigizzék a 

gyermeket. S akkor nem igizik meg.*564 

 

Vagy például a folklórkiadvány két tájegységről szól, a közlésből pedig nem derül ki, 

hogy melyikhez tartozik a szöveg. Ezekben az esetekben feltételeztük, hogy 

mindkettőhöz, lásd az alábbi példát Gönczi Ferencnél:  

< Rontás > / * Általában az embernek sohasem jó más állatának szépségét, mutatósságát 

megdicsérni, vagy az állatra rászólni, pl. az azt mondani: * / {De sziép állot!} / * mert az 

állat megbetegszik.*565 

 

A gyűjtési idő pontos dátumának ismeretében nagy különbségek lehetnek. Néhol napra 

pontosan ismerjük, máskor csak hozzávetőlegesen tudtuk megadni. Ezért egy tól -ig 

(például 1960 és 1985 között) eljárással éltünk azokban az esetekben, ahol nem tudtuk a 

pontos dátumot, hiszen így legalább nagyjából behatároltuk azt, hogy a gyűjtés mikor 

történhetett.  

A gyűjtőket és vagy a kézirat lejegyzőit – amennyiben ismert voltak – külön 

metaadatként rendeltük hozzá minden adathoz. 

 

4. 4. 7. Nyelv 

A korábban említett nyelvi határok kijelölése miatt az adatbázisba bekerültek két, 

illetve háromnyelvű szövegek is. A nyelv így fontos metaadatként került be az 

adatbázisba. Az értelmét vesztett, halandzsa szövegek a nemzetközi ráolvasáskutatás 

fontos témái, ezért e szövegeket külön nyelvként, „halandzsaként” vettük fel az 

adatbázisba. Nyelv szerint jelenleg az alábbiakból lehet választani: halandzsa, latin, latin-

                                                 
563 Karcag, Tiszaörs, Tiszaigar, 1970 és 1975 között, Barna Gábor gyűjtése (Barna 1979: 62). 
564 Csíkkarcfalva, Csíkjenőfalva, 1996 és 1998 között, Vidák Tünde gyűjtése (Vidák 2001: 120). 
565 Göcsej, Hetés, 1895 és 1905 között, Gönczi Ferenc gyűjtése (Gönczi 1907: 91; 1914: 614). 
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görög szövegtöredék, latin-szövegtöredék, magyar, magyar-román, magyar-latin, 

magyar-halandzsa, magyar-német, magyar-ruszin, román. 

 

4. 4. 8. Megjegyzések és szómagyarázó jegyzetek 

A megjegyzések rovatba került a 19. század előtti kéziratok esetében minden olyan 

információ, melyet a kéziratról tudni lehet. Például az adatbázis első szövegéhez, az egyik 

bagonyai ráolvasáshoz az alábbi megjegyzés került be: 

Báró Nyáry Albert fedezte fel családja bagonyai levéltárában – innen az elnevezésük – 

egy összehajtott ív 1r oldalán, majd bemutatta a Történelmi Társulat 1871. októberi 

gyűlésén. A 20. században Jakubovich Emil találta meg újra az Ipolyi-gyűjteményben, 

amikor azt Nagyváradról Budapestre hozták a Nemzeti Múzeumba. 

 

Ugyancsak a megjegyzésekbe kerültek a 19–21. századi terepen gyűjtött szövegek 

gyűjtői kiegészítései, melyek többségükben az adatközlő a gyűjtés helyszínétől eltérő 

születési helyét, vagy iskolai végzettségét tartalmazzák. A megjegyzések rovatban 

jeleztük azt is, ha az eredeti szövegközlés nem tördelte strófikusan a szöveget. 

 

4. 4. 9. Irodalmi hivatkozás – lelőhely 

Minden esetben rögzítettük a szövegek első megjelenési helyét, illetve a későbbi 

kiadásokat is, valamint a Ráolvasások A–B kötetbeli megjelenését is feltüntettük a 

szövegnek. A kéziratos, illetve archívumi anyagok pontos lelőhelyi adatait külön 

metaadatként vettük fel. 

 

4. 4. 10. Kulcsszavak 

A funkciók és a rítus-gesztus metaadatsorok normalizációjának egyik legfőbb célja az 

volt, hogy további kulcsszavazható állományt adjunk a korpuszhoz. A digitális ráolvasás-

adatbázis kulcsszavazása egyelőre még kísérleti fázisban van. Az adatbázis 

kulcsszavazható metaadatsoraiból (pl. funkció, típus, helyszín) jelenleg automatikus 

generálással készítettünk egy első, teszt kulcsszólistát. A későbbiek feladata lesz a 

kulcsszólista finomítása és optimalizálása, mely rendkívül fontos, hiszen ahogy a 

korábbiakban láthattuk – például az ISEBEL projekt kapcsán – főként a helyszín, a dátum 

és kulcsszavak alapján tudnak összekapcsolódni a digitális folklorisztikai adatbázisok.  
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4. 5. A felhasználói platform kialakításának irányelvei566 

 

Az adatbázis felhasználói platformjának kialakításakor főként a második fejezetben 

bemutatott digitális folklóradatbázisok megoldásaiból inspirálódtunk, a saját korpusz 

tulajdonságait és az anyagi, technikai lehetőségeket figyelembe véve. A 2018 nyarán 

publikált hiedelem-adatbázis és a teszt verzióban elindított ráolvasás-adatbázis 

felületének kialakításának fő céljai az alábbiak voltak:  

1. a korpusz minél többféle rendezésének lehetősége, 

2. az összetett keresés biztosítása,  

3. az adatok és metaadatok élő linkkel történő összekötése, 

4. az adatok digitális térképen való vizualizációja, 

5. a találatok számszerűsítése. 

A két adatbázis struktúrája azonos, a keresési lehetőségek közötti különbség 

mindössze annyi, hogy mivel a ráolvasás-adatbázis esetében az egyes adatokhoz több 

metaadatot adtunk meg (nyelv, funkció, rítus–gesztus) így a ráolvasás-adatbázisban ezek 

szerint is lehet keresni.  

 

4. 5. 1. Elrendezés és navigáció 

Az adatbázis alapértelmezett nyitóoldaláról indulva kilenc navigációs fül segítségével 

fedezhetjük fel a magyar ráolvasáskorpusz tartalmát. Ebből az első az adatbázis leírása és 

ismertetése, valamint az adatbázis felhasználói segédlete (1. Projekt).567 A további nyolc 

az adatbázisban történő keresést szolgáló különböző navigációs felület: 2. Csoportok, 

funkciók, típusok, 3. Szövegek, 4. Személyek, 5. Archívum, 6. Irodalom, 7. Szófelhő, 8. 

Térkép, 9. Helynévtár. 

 

                                                 
566 Az alfejezet szövege részben az alábbi Pócs Évával és Tóth G. Péterrel közösen írt cikken alapul: Pócs–

Ilyefalvi–Tóth G. 2019. 
567 Várhatóan csak 2019 őszétől lesz elérhető a felületen. 
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4.6 Az ráolvasás-adatbázis alapértelmezett nyitóoldala 

 

Az alapértelmezett nyitóoldal a 3. „Szövegek” felület, ezzel igazodva az elképzelt 

felhasználóhoz, azaz egy olyan kutatóhoz, aki a magyar ráolvasások korpuszát a lehető 

legtöbb keresési opció mentén kívánja saját tudományos kutatásaihoz felfedezni. A 

képernyő bal oldali sávjában az adatbázis minden esetben összesíti a találatok számát, a 

megadott szűrés után pedig kronologikus sorrendbe rendezi a találatokat. Gyakorlatilag 

itt szinte az összes, fontosabb metaadat szerint lehet keresni a teljes állományban. A 

metaadatok kombinálhatók, az összetett keresés, valamint a teljes tartalomban végzett 

szabad szavas keresés is biztosított. 

A 2. „Csoportok, funkciók” fül, a Pócs Éva által kialakított magyar ráolvasástipológia 

módosított változata, amely a digitális felület virtuális tartalomjegyzékeként is szolgál. A 

tartalomjegyzék három szinten (főcsoport, csoport, alcsoport) számszerűsítve összegzi az 

egyes virtuális fejezetekben szereplő adatokat. A tartalomjegyzéket a főcsoporttól az 

alcsoportokig haladva ki lehet bontani, így áttekinthető a korpusz abból a szempontból is, 

hogy például hány adat tartozik az „1. Óhajtó és parancsoló formák” főcsoporthoz, majd 

ezt tovább bonthatjuk, hogy azon belül hány adat tartozik a „01. Kívánság, parancs 

csoporthoz” stb. eljutva egészen a konkrét adatig, amelyet azonnal megnyithatunk a 

beépített élő link segítségével. 
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4.7 A ráolvasás-adatbázis virtuális tartalomjegyzéke 

 

A 4. „Személyek” fül alatt a személynév mutatóban mind a gyűjtőkre, mind az 

adatközlőkre (ha ezt a gyűjtő jelölte), keresni lehet. A nevek ABC rendbe rendezetten 

kereshetőek, külön a gyűjtőkre, külön az adatközlőkre való szűrés opciójával. A nevek 

mögötti számadat az adott névhez tartozó szövegek számát mutatja. A nevek élő linkek, 

így a névhez tartozó adatok szűrt állományához juthatunk előzetes lekérdezés nélkül. 

Az 5. „Archívum” és 6. „Irodalom” menüpontok alatt a szövegek eredeti gyűjteményi 

előfordulása és a gyűjteményi nevek rövidítésjegyzéke, valamint a publikált szövegek 

jegyzéke szerepel, mindkettő szintén ABC rendben, beépített linkek segítségével. Tehát 

az anyag adott kézirattár vagy kézirat, publikáció alapján is rendezhető, áttekinthető. 

Például ha megkeressük az M betű alatt a Magyar Nemzeti Levéltárat vagy a Magyar 

Tudományos Akadémia Kézirattárát, akkor egy kattintással megkapjuk azokat az 

adatokat, amelyeket e fenti intézmények őriznek eredetiben. 

 

 

4.8 A ráolvasás-adatbázis „Archívum” menüpontja 

 

A 7. „Szófelhő” menüpont tartalmazza a szövegek és a szövegekhez rendelt 

metaadatok kulcsszavazható állományát, ABC rendben és az előfordulások számával. 
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4.9 A ráolvasás-adatbázis „Szófelhő” menüpontja 

 

A kulcsszókészlet ezenkívül rendelkezik egy állandó szófelhő vizualizációval az 

adatbázis felhasználói felületének bal alsó sarkában, mely minden megjelenítési oldal 

állandó eleme. A vizualizáció interaktív, az egyes kulcsszavakra kattintva elérjük a 

kívánt szövegeket. 

 

 

4.10 A ráolvasás-adatbázis szófelhő vizualizációja 

 

A 8. „Térkép” és a 9. „Helynévtár” fülek segítségével a szövegek térbeli vonatkozását 

fedezhetjük fel. A Térkép fül megnyitásával az adatok digitális térképre vetített 

vizualizációját kapjuk. A digitális térképen is tudunk szűrni, a tartalomjegyzék főbb 

csoportjai, a gyűjtő, a teljes szöveg, kulcsszó, helyszín és gyűjtési dátum szerint. A 

Helynévtárban a gyűjtési helyszínek kerültek ABC rendben, névváltozatokkal, az 1910-

es vármegye beosztás szerinti közigazgatási egységhez és néprajzi tájhoz rendelve, 

valamint georeferált (térképi) pozíciójukkal, térképen megjelenítve. A helynévtár az 

alábbi kategóriákat rögzítette településenként: Helynév, Név-változatok, Közigazgatás 

(1910), Néprajzi táj, Ország ma, Szélességi koordináta, Hosszúsági koordináta. 
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4.11 A ráolvasás-adatbázis digitális térképe 

 

 

4.12 A ráolvasás-adatbázis „Helynévtár” menüpontja 

 

4. 5. 2. A szövegrekord megjelenítése 

Adott szűrést követően az adatbázis kronologikusan sorolja fel a találatokat, a rekord 

elsőként egy rövidebb formában (gyűjtés/lejegyzés dátuma, a település és a szöveg) 

jelenik meg. 

 

 

4.13 A szövegrekord rövidített megjelenítése 

 

Az egyes szöveget követő fekete nyílra kattintva érjük el a teljes rekord megjelenítését, 

amely már tartalmazza az adat virtuális tartalomjegyzék szerinti csoportjait és a funkciót, 
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majd ezt követően az adathoz tartozó fontosabb metaadatokat. Ezt követi maga az adat, a 

kapcsolódó megjegyzések és kiegészítések, végül pedig az adathoz rendelt kulcsszavak. 

A képernyő bal oldalán az adat gyűjtési/lejegyzési helyét jeleníti meg a digitális térkép a 

„Lapozó” ablakban, melynek közepén az adat sorszáma is olvasható (pl. No 000001), és 

tovább lapozhatunk a következő adatra. Az esetleges, a szövegadathoz tartozó 

szómagyarázó jegyzetek a „Lapozó” alatt kaptak helyet. A szöveg vizuális 

megjelenítésében a ráolvasás címeként kódolt szöveg félkövérrel, a kontextusként 

(minden, ami nem a beszédaktus) kódolt szöveg kurzívan, a szómagyarázó jegyzetek 

szögletes zárójelben, beépített élő linkként látjuk a monitoron. Mivel a digitális kiadás 

nem kritikai, az oldalhatárok jelzésétől az átírt szövegeknél eltekintettünk. Az 1851 előtti, 

írott források esetében a Ráolvasások B kötetének modern átiratait olvashatjuk a 

monitoron megjelenő szövegként.568 Amennyiben a kézirat digitalizált képe és annak 

közlési joga a rendelkezésünkre állt, képmellékletként letölthetővé tettük. 

 

 

4.14 A szövegrekord teljes megjelenítése 

 

A térképes megjelenítésnél az adatokat geográfiai pozíciójuk alapján egy összesített, 

interaktív körként látjuk először, melyre kattintva az egyes adatokat „szétdobja” a 

digitális térkép vizualizációja. A kurzort az adat fölé helyezve az adat címeként a funkciót 

olvashatjuk, végül az adatra kattintva az előzőekben már ismertetett 

rekordmegjelenítésekre navigál minket a program. Amennyiben az adat 

                                                 
568 A szövegközlési elveket lásd: Ilyefalvi 2014a: 34–36. 
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keletkezési/gyűjtési helyszíne ismeretlen, vagy bizonytalan, a térképes vizualizáció a 

tengerbe dobja az adatokat.569 

 

 

4.15 A találatok megjelenítése a digitális térképen 

 

                                                 
569 A disszertáció lezárásának idejében csak a hiedelem-adatbázis vizualizációjánál sikerült megvalósítani 

ezt a megoldást, de hamarosan a ráolvasás-adatbázisnál is így jelennek majd meg a hely nélküli adatok. 
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5. RÁOLVASÁSOK A KORA ÚJKORI BOSZORKÁNYPEREK 

DOKUMENTUMAIBAN (KITEKINTÉS) 

 

Az előző fejezetekben bemutattam, hogy a 19. századtól kezdődően a ráolvasás mint 

folklorisztikai és vallástudományi kategória hogyan született meg, és milyen keretek 

jellemezték a jelenség kutatását. E keretek felmutatása és tárgyalása azért volt 

szükségszerű, hogy láthatóvá váljon: a digitalizálni kívánt korpuszt milyen elgondolások, 

körülmények, adatgyűjtési módszerek és sajátosságok határozzák meg. A magyar 

ráolvasások digitális adatbázisának elsőrendű célja ugyanis az volt, hogy a már ismert, 

nyomtatott és kéziratos (elsősorban néprajzi gyűjtésekből származó) 

szöveggyűjtemények adatait digitalizálja. De mi történik akkor, ha a jelenség 

tanulmányozásához rendelkezésünkre áll egy teljesen más célból ránk maradt terjedelmes 

szövegállomány, esetünkben a kora újkori magyarországi boszorkányüldözés 

dokumentumai? A doktori dolgozat ötödik, kitekintő fejezetében kontrollforrásként – 

mintegy történeti big data-ként – használom a kora újkori magyarországi 

boszorkányperek dokumentumait a ráolvasások vizsgálatához.570 Elsődlegesen abból a 

célból vizsgálom a szövegkorpuszt, hogy a digitális magyar ráolvasás-adatbázis 

szövegállományát kora újkori szövegekkel bővítsem. 

 

5. 1. Kora újkori dokumentumok digitalizációja 

 

A magyarországi boszorkányüldözés Pócs Éva és Klaniczay Gábor vezetésével folyó 

kutatását az 1980-as évek közepétől erős történeti folklorisztikai, antropológiai, 

mikrotörténeti érdeklődés irányította. Kiemelt fontosságot kapott a források feltárása és 

elemzése mellett a perszövegek kiadása is.571 Ennek eredményeképpen mára több, mint 

                                                 
570 A magyarországi boszorkányüldözés nyugat-európai hatásra a 16. századtól vált rendszeressé. A pereket 

megyei, úriszéki vagy pallosjoggal rendelkező városi bíróságokon folytatták le, melyek jogi hátterét 

Ferdinánd császár incantatrices (‘ráolvasók’, ‘gyógyítók’, ‘kuruzslók’ jelentésben) üldözésére kiadott 

1527-es rendelete, valamint V. Károly császár 1532-es Constitutio criminalis Carolina című bűnügyi 

kódexe képezte (Pócs 2003b: 423). 
571 Bessenyei 1997; 2000; Kiss–Pál-Antal 2002; Balogh 2003; Tóth G. 2005; Hagenthurn 2010; Tóth G.–

Németh 2011; Pakó–Tóth G. 2014; Brandl–Tóth G. 2016. A magyarországi boszorkányüldözés és a 

boszorkányüldözés kutatásának története és legújabb összefoglalásai: Tóth G. 2001a; 2019; Sz. Kristóf 

2014. 
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2000 per anyaga érhető el nyomtatott formában, Tóth G. Péter jelenleg a perszövegek 

digitális közzétételén dolgozik.572 

A kora újkori dokumentumok forráskiadása speciális kihívások elé állítja a kora újkori 

irodalommal, történelemmel és nyelvészettel foglalkozó kutatókat. Bár a digitális 

textológiában mindig is elől jártak a középkori vagy reneszánsz szövegeket kutató 

filológusok és nyelvészek (például TEI kódolási javaslat megfogalmazásával), a források 

többnyire kézírásos jellege, illetve a 20. század előtti nyomtatott források tipográfiai 

diverzitása (pl. fraktúr) nem teszi lehetővé, hogy automatizmusokkal – számítógépes 

programok által is dekódolható – nagy korpuszokat állítsanak elő. E források esetében 

elsőként mindig időigényes, manuális átírásról kell beszélnünk, ahol többnyire a 

crowdsourcing módszerek sem segíthetnek, hiszen a kora újkori kéziratok – főként a 

peres eljárások – olvasása speciális szakképzettséget igényel. Ebből következik, hogy a 

távoli olvasat, a makro megközelítésű irodalmi és történeti kutatások, valamint a 

számítógépes szövegelemzések mindezidáig főként a 19. század szövegeire és 

dokumentumaira, de még inkább az azt követő korokra fókuszáltak.573 

A magyar esetben azonban a több évtizedes, kitartó kutatócsoporti munka 

eredményeképpen több, mint 6000 oldalnyi boszorkánypert olvashatunk betűhív 

átiratban, s ez az anyag a kutatócsoport számára, így számomra is elérhető volt digitálisan. 

Hogyan használható és kutatható a boszorkányperek digitalizált korpusza a ráolvasások 

szempontjából? Hogyan és milyen ráolvasásszövegeket lehet(ett) a perszövegek 

állományából a digitális magyar ráolvasás-adatbázisban elhelyezni? Mit tudtunk meg a 

ráolvasás jelenségére vonatkozóan a boszorkányperek tanúvallomásaiból? Az ötödik, 

kitekintő fejezetben e kérdések megválaszolására vállalkozom, elsőként azonban a 

forrástípus ráolvasáskutatásban betöltött relevanciáját tárgyalom. 

 

 

 

                                                 
572 http://boszorkanykorok.hu/ (utolsó megtekintés: 2019. 06. 19). A magyarországi gyakorlat kivételesnek 

tűnik a nyugat-európai kutatásokhoz képest, ugyanis a történeti antropológiai, mikrotörténeti kutatások, 

azaz egy-egy régió, falu vagy probléma monografikus feldolgozása csak igen kevés esetben párosult 

forráskiadással, digitális közzétételre pedig még annál is kevesebben vállalkoztak eddig. Kivételt képeznek 

a skót boszorkányperek illetve vö. a norvég folklórarchívum boszorkányper-adatbázisát (Laugerud 2009). 

A boszorkányság eltérő forrásaihoz lásd: Monter 2006. 
573 Vö. Wittek 2016: 121; Péter 2016: 1325–1327. 

http://boszorkanykorok.hu/
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5. 2. Boszorkányság és ráolvasás 

 

Miért fontosak és mitől egyediek a ráolvasáskutatás szempontjából a boszorkányperek 

dokumentumai? A ráolvasás műfajával bizonyos szempontból szerencsések vagyunk, 

hiszen ellentétben sok más folklórműfajjal, már a 19–20. századi folklorisztikai és 

antropológiai gyűjtéseket megelőzően is, az ókortól kezdve napjainkig többféle 

forrástípuson keresztül vizsgálhatjuk a jelenséget. Ugyanakkor, ha a ráolvasásszövegek 

használatára, valamint e szövegeket használó emberek attitűdjére és elképzeléseire 

vagyunk kíváncsiak, csak igen gyér forrásanyag áll rendelkezésünkre. Még inkább így 

van ez, ha például a kora újkori írástudatlan, laikus használatot kívánjuk megragadni. 

Egy-két kivételes forrástól eltekintve erre gyakorlatilag csak a különféle középkori és 

kora újkori egyházi és világi jogi eljárásokból fennmaradt bírósági anyagok, s azokon 

belül is kiváltképp a tanúvallomások lehetnek alkalmasak. Az összes többi forrástípus 

ugyanis az eredendően írásbeliségben hagyományozódó ráolvasásanyag feltárását, 

esetleg ezen írásbeli szövegek szóbeli előadásra vonatkozó instrukcióinak vizsgálatát 

teszi csak lehetővé.574 

A kora újkori európai boszorkányüldözés során a szómágia kérdése a bűnvádi eljárás 

egyik központi elemévé vált, hiszen a csapásmagyarázó ideológia szerint az volt 

boszorkány, aki rontott, rontani pedig legegyszerűbben szavak által lehet.575 

Következésképpen a boszorkányperek a szómágia változatos formáit (átok, fenyegetés, 

ráolvasás stb.) dokumentálták, sok esetben a lejegyzés pontosságára is nagy hangsúlyt 

fektettek.576 A magyarországi kora újkori perekben számtalan példát találunk arra, hogy 

az alapvetően latinul lejegyzett dokumentumban a ráolvasás vagy átok szövegét eredeti, 

például magyar nyelven rögzítették az írnokok, vagy a magyarul lejegyzett perszövegben 

aláhúzással nyomatékosították az elhangzottakat.577 Emellett a ráolvasásszövegek 

esetében igen gyakoriak az írnoki javítások, utólagos pontosítások is.578 

                                                 
574 Vö. például Jacqueline Borjse kutatásait, aki a középkori ír kéziratok alapján  a szövegek párbeszédes 

előadásmódját próbálta feltárni: Borsje 2016. 
575 MacFarlane 1970; Kieckhefer 1976; Thomas, K. 1978; Larner 1984; Pócs 1997; Bever 2006; 2015. A 

szómágia és boszorkányság kora középkortól való viszonyához vö. Bailey 2006. 
576 Rider 2015; Oates 2006. 
577 Vö. Komáromy 1910: 14–15; Ilyefalvi 2014b: 180–181. Liv Helene Willumsen tanulmányában a skót 

boszorkánypereket vizsgálva az angol és latin nyelvi környezetben gael nyelvű ráolvasások lejegyzésére, 

míg Raisa Maria Toiva a finn boszorkányperek esetében a svéd jogi nyelvezetben finn nyelven meghagyott 

és le nem fordított fenyegetésekre, ráolvasásokra, hívja fel a figyelmet (Willumsen 2011; Toivo 2012). 
578 Vö. szegedi perek tortúravallomásait (Brandl–Tóth G. 2016). 
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A ráolvasások funkcióját illetően a történeti források közül a boszorkányperek 

dokumentumai mutatják a legváltozatosabb képet, a gyógyító szövegek mellett rontásra, 

rontás megelőzésére, jóslásra, szerelmi mágiára, kincskeresésre, békaűzésre, 

ördögűzésre, varázsigével való helyváltoztatásra, szárazság okozására és jégeső 

előidézésére, állattá változásra, bírósági per sikerére vagy kalodából való kiszabadulásra 

is találhatunk adatokat, de akár arra is, hogy jó forgalma legyen a kocsmárosnak. Egy 

1648-ban lezajlott perben az egyik tanú például azt állította a boszorkánysággal 

gyanúsított Szabó Pálnéról, hogy az ráolvasással szabadult meg a miskolci kalodából,579 

1733-ban egy máramarosszigeti eljárás során pedig a vádlott egy társával akasztott ember 

kötelét tette a tálba, méhsört töltött és arra olvastatott rá a jó forgalomért.580 Amíg a 

magyar ráolvasások korpuszának 80–90 %-a gyógyításra használt szöveg, rontásra 

használt ráolvasásokat nagyobb számban egyedül a perek anyagából remélhetünk.581 

Még ennél is fontosabb adalékot szolgáltatnak a tanúvallomásokban elmondottak, 

mégpedig a ráolvasásokat körülvevő rítusok és gesztusok részletes ismertetésével. Az 

általánosnak mondható kenés, tapogatás és dörzsölés mellett igen gyakori a köpés, nyalás 

is, melyet néhány esetben rendkívül precízen írnak le az elbeszélők. 1670-ben 

Nagybányán Nagy Gergelyné a beteg gyermeket először megnyalta kétfelől és mellé 

köpött, majd utána megint megnyalta és végül a gyermek anyja szeme közé köpte a 

nyálát. Ugyanebben a perben olvashatjuk azt is, hogy a szoptatás sikeres megindításához 

Nagy Gergelyné a férj kapcájával és ecettel forgolódott a gyermekágyas asszony melle 

körül miközben fújt rá.582 Nagy Mátyásné 1715-ben Békés vármegyében egy menyecskét 

gyógyítás céljából komló inával mért meg minden egyes nap, három hónapon keresztül, 

mely komló inon három kötést csinált.583 1742-ben Krasznán a bába, akit a 

nehéznyavalyában szenvedőhöz hívtak, ráolvasott, ásított, majd a kését párszor az ágy 

deszkájába ütötte. Ezt követően a földbe ütötte a kést és ott egy kis gödröcskét csinált 

vele, majd vízért küldötte az egyik hozzátartozót, akinek megmondta, hogy a vizet víz 

folyásával azonos irányból, azaz vízmentére merítse. A kis gödörbe vizet töltött, majd 

abból inni adott a betegnek és a szíve környékét ugyanazon gödörbeli vízből mosogatta, 

                                                 
579 Schram 1970: I. 133. 
580 Tóth G. 2005: 105. 
581 „A rontó mágia negatív céljai: a betegség, a halál, a szerencsétlenségek okozása vagy a házi élet és 

gazdálkodás hasznának »elvétele« a magyar ráolvasásoknak csak elenyésző kisebbségében jelennek meg. 

(Mindemellett feltételezhetőek a rontást, halált okozó átokszövegek gyűjtésének hiányosságai is; lehet, 

hogy a valós arányok a szöveggyűjteményben tükröződőtől kissé eltértek.)” (Pócs 2014: 20). 
582 Balogh 2003: 81, 83. 
583 Klaniczay–Kristóf–Pócs 1989: I. 88. 
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kenegette miközben ráolvasott és ásítozott.584 De nemcsak a gyógyító szövegekhez 

társulnak gesztusok és rítusok. 1705-ben Nagybányán a törvényhozó bírák ellen a tanú 

elmondása szerint a vádlott tizenkét esküdt ember sírjáról vette fel a földet, majd azt a 

port a tanácsházban hintette el, miközben azt mondta: „Valamint azok az holt testek nem 

szólhatnak, úgy ne táthassa fel a száját az tanács!”585 

A rítusok, gesztusok és szövegek funkciójának vizsgálata a ráolvasáskutatás lényegi 

eleme. Szerencsére e funkciók egyéb kéziratos forrásokból is kiderülnek, nemcsak a 

boszorkányperekből. A perekben azonban olyan kontextuális többletinformációkat is 

olvashatunk, amelyek semmilyen más forrástípusban nem lelhetők fel. Hol történik a 

ráolvasás és kik vannak jelen? Mennyi ideig tart egy kezelés? Hogyan tesz szert valaki a 

tudásra? Ki mondja a szöveget, a ráolvasó vagy a beteg? Hogyan gyógyítja magát a 

ráolvasó személy? Milyen ellenszolgáltatást kap a ráolvasó? Ezekre a kérdésekre 

vonatkozóan még a 20. századi folklorisztikai és antropológiai terepmunkák által is igen 

csekélyek az információink. Egy 1739-es zilahi esetben a tanúvallomást tevő 21 éves 

Horvát Barbara arról beszél, hogy a vízvetést a gyanúsított bába egy másik asszonnyal 

közösen vitte véghez, de hiába akart a tanú is bent lenni, hogy lássa, mit csinálnak és 

pontosan hogyan, őt kizárták, s így csupán az ablakon keresztül kukucskálhatott be és 

nem látta rendesen az eseményeket.586 Az eset az elzárkózást, a gyógyítás titkos és tiltott 

oldalát világítja meg, melyre számos további példa hozható lenne, ahogyan arra is, hogy 

még ha jelen is vannak ráolvasáskor, a ráolvasó suttogó, halk, lassú beszéde miatt nem 

értik és hallják az elhangzó szöveget.587 Más esetekben azonban a nyilvánosság nincs 

kizárva. Felsőbányán a beteg Csiszár Márton például a pitvar küszöbén ült és egy oláh nő 

ott helyben a fejére olvasott, melynek szemtanúja volt a tanúvallomást tevő is, aki éppen 

akkor ment a kertből hazafelé.588 Egy további elemzésben tehát érdemes lenne 

megvizsgálni, hogy a titkosság milyen viszonyban áll a gyógyítandó betegség típusával 

vagy a ráolvasás egyéb funkciójával. Olykor a ráolvasás elvégzéséhez személyesen jelen 

sem kell lennie a ráolvasónak. 1726-ban Hegyközpályiban Balázs Gáspárné azért kérdezi 

a később tanúvalló Paládi Pálnétól, hogy milyen szőrű süldője van, mert ha tudja, akkor 

                                                 
584 Kiss–Pál-Antal 2002: 209. 
585 Balogh 2003: 195. 
586 Kiss–Pál-Antal 2002: 200. 
587 Schram 1970: II. 184; Klaniczay–Kristóf–Pócs 1989: I. 158–159. Arra is gyakran hivatkoznak 

többnyelvi környezetben a beszélők, hogy azért nem értették, amit mondott, mert nem magyarul, hanem 

más nyelven (pl. románul, horvátul stb.) hangzott el a ráolvasás. Lásd például 1674-ben horvátul: Schram 

1970: II. 709; vagy 1727-ben Felsőbányán románul: Klaniczay–Kristóf–Pócs 1989: I. 682. 
588 Klaniczay–Kristóf–Pócs 1989: I. 683. 
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meg tudja nevezni, és akkor állítása szerint, ha a Tiszán túl is van, harmadnapra kiűzi 

belőle a férget.589 A ráolvasás a perek tanulsága szerint olykor egyszeri dolog, mely 

azonnal hat, más esetekben azonban hetekig, vagy akár hónapokig tartó kúra és kezelés 

állandó része. 

A szájhagyomány átadás-átvétel gyakorlatára vonatkozóan a történeti forrásokban 

kevés információ maradt fent; a boszorkányperek jegyzőkönyveiben azonban fontos 

adatokat találunk erre nézve is. Több esetben olvashatunk például arról, hogy a ráolvasást 

az őt valamikor gyógyító személytől, egy korábbi gyógyítás során sajátította el a páciens. 

1727-ben a Nyitra vármegyéből származó Barsi Pálné Jászberényi Judit egy ficamra való 

ráolvasást akkor tanult egy bizonyos néhai Csákánynétól, amikor az az ő lábára 

olvasott.590 A magyarnádaljai Horváth Györgyné 1752-ben szintén arról tesz 

tanúbizonyságot, hogy kezelés során sajátította el a szöveget és utána magát is azzal 

gyógyította.591 Mindemellett van néhány adatunk a családban hagyományozódásra is. 

1752-ben Kismajsán a boszorkánysággal vádolt Bozsér Gergelyné vallomásából kiderült, 

hogy a gyógyító imádságot anyjától tanulta.592 Az is előfordult, hogy a specialista a beteg 

gyermek anyját tanította ráolvasni és a rítust elvégezni. 

A tanúvallomásokban megelevenített szituációkban a szereplők gyakran reagálnak a 

szómágia különböző jelenségeire, kommentálják és értelmezik maguk számára is a 

történeteket és elhangzottakat. A legtöbb többletinformációt ebből a szempontból 

nyújtják a boszorkányperek a ráolvasáskutatás egyéb forrástípusaihoz képest. Az 1660-

as években Nagybányán a gyógyító asszonyt például felszólítja a beteg, hogy „ne olvassa, 

csak kenje”, mintegy elzárkózva a praktikák efféle babonás módjától.593 Mások – éppen 

ellenkezőleg – az elhangzott szövegek vallásos, keresztényi mivoltát hangsúlyozzák, s 

ezáltal próbálják legitimálni azt a gyógyító eljárást, amit kaptak, pl. az „istenes imádság” 

„istenes módon gyógyított” kifejezésekkel élve.594 A krízisszituációban megfelelő 

viselkedési normát kellett követni, de ennek nem mindenki tudott megfelelni. 1684-ben 

a gyógyításkor jelenlévő, a családhoz tartozó inas például elnevette magát Nagybányán – 

amikor a gyógyító kezdte volna a ráolvasást –, ezért a tanúvallomás szerint a bába élete 

végéig tartó rontással sújtotta.595 Máshol azt láthatjuk, hogy bár megkapják a pontos 

                                                 
589 Komáromy 1910: 366. 
590 Klaniczay–Kristóf–Pócs 1989: I. 504. 
591 Schram 1970: II. 728. 
592 Bessenyei 2000: 288. 
593 Balogh 2003: 60. 
594 Klaniczay–Kristóf–Pócs 1989: I. 504–505. 
595 Balogh 2003: 104. 
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eljárás leírását, a kezelési módot, nem „merik” elvégezni a rítust, vagy egyszerűen 

kételkednek annak működésében.596 A Benkő Anna elleni háromszéki persorozatban az 

egyik tanú által felidézett szituáció szerint maga Benkő Anna asszony mondja a szerelmi 

mágiát űző román cigányasszonynak, hogy „e[z] csak annyit használ, mint a holt lónak a 

patkó.”597 

A különböző egyéni interpretációk, a szituációknak megfelelő verbális interakciók, 

habitusok és attitűdök fontos oldalát világítják meg a ráolvasásgyakorlatnak. A kora 

újkori nyelvhasználók különbséget tettek megnyilatkozás és megnyilatkozás között, 

csakúgy ahogy később a 20. századi folklorisztika és vallástudomány, főként a szövegek 

tartalma, célja, az előadás módja és az előadó személye játszik nagy szerepet az 

értelmezésekben. Ugyanakkor egy dolgot nem szabad elfelejtenünk e forrástípus kapcsán: 

a boszorkányperek beszélői mindezt a disputát egy sajátos keret, a tárgyalótermi 

diskurzus keretein belül tették, saját maguk vagy a szomszédjuk védelme, illetve 

bűnösségének bizonyítása érdekében. Egy-egy értelmezésen élet és halál kérdése 

dőlhetett el, s ez a szempont átvezet a forrástípus használatának dilemmáihoz. 

 

5. 3. Forráskritika és forráskiadás 

 

Az európai kultúrtörténet egyik sajnálatos és szomorú jelensége, az intézményesített 

kora újkori boszorkányüldözés több modern kori diszciplína számára kiapadhatatlan 

forrásanyagot biztosít, e fejezetben pedig éppen amellett érvelek, hogy a ráolvasás 

műfajának megértéséhez is rendkívül fontos. Ugyanakkor a boszorkányperek kapcsán 

legalább három szinten merülnek fel forráskritikai dilemmák és kérdések. A múlt 

megismerhetőségének általános tudományelméleti problémáján túl a kora újkori „laikus”, 

„népi”, „populáris”, „mindennapi”, „hétköznapi” kultúra megértésére irányuló kutatások 

visszatérő kérdése, hogy hogyan és milyen mélységében érhető el az alulnézeti 

perspektíva, ha egyszer bármit, amit tudunk a kora újkori népi kultúráról, azt az elit 

valamikori képviselőjének szűrőjén keresztül látjuk.598 Bár az „inkvizítor mint 

antropológus” ginzburgi gondolat a boszorkányperek tanúvallomásai kapcsán különösen 

csábítónak tűnik, közelebbről szemlélve a bírósági kontextusban létrejött 

                                                 
596 Pakó–Tóth G. 2014: 157. 
597 Klaniczay–Kristóf–Pócs 1989: I. 334. 
598 A kora újkori mágia kapcsán további szakirodalmi összefoglalóval lásd: Rider 2015. 
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dokumentumokat, nem csak az a probléma, hogy mennyiben szó szerintiek a 

tanúvallomások szövegei, tehát az írnokok mennyire fogalmazták át a tanúk 

megnyilatkozásait, hanem legfőképpen az, hogy a tárgyalótermi diskurzus mennyiben 

alakította e megnyilatkozásokat.599 A tanúvallomásokban szereplő ráolvasások, 

fenyegetések, átkok természetesen ugyanúgy „újramondások”, mint a néprajzos gyűjtő 

kérdésére adott válaszok, azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy e 

megnyilatkozások célja, intenciója (tanúskodni valaki mellett vagy ellen) magától 

értetődően felnagyíthatta a boszorkányság vádja melletti és elleni tulajdonságokat és 

nagymértékben alakította a múltbeli események értelmezését. 

A disszertációmban éppen ezért a boszorkányperek tanúvallomásainak szövegét a 

valamikori beszélő és a lejegyző közös produktumaként kezelem, azt a korszak, a hely és 

a szituáció (bírósági tárgyalás) jellemző beszédmódjának írásban ránk maradt 

változatának tartva. A tanúvallomások forrásértékét e speciális helyzet ellenére az adja, 

hogy az elhangzott értelmezések a korban lehetséges interpretációk és megnyilatkozási 

módok.600 A fejezet célja nem a népi/elit, a ténylegesen elhangzott/nem elhangzott 

különbség megragadása, hanem a ráolvasások használatának, értelmezésének 

feltérképezése e sajátos diskurzuson belül. Visszakapcsolva a digitális magyar ráolvasás-

adatbázis kora újkori anyaggal való bővítésének lehetőségére, a fejezet célja megtalálni a 

per logikája szerint ráolvasásfunkcióban elhangzott szövegeket. A kora újkori beszélt 

nyelvi írott források és azon belül is kiemelten a boszorkányüldözés dokumentumaiban 

rögzített verbális interakciók vizsgálatát illetően legutóbb a történeti beszédaktus-kutatás 

adott megfontolandó válaszokat, így a következőkben a perszövegek történeti 

pragmatikai601 elemzésének lehetőségét vizsgálom.602 

                                                 
599 Vö. a skót boszorkányperekkel kapcsolatban: Leitner 2017: 156. 
600 Michael Ostling a lengyel boszorkányperek ráolvasásait vizsgálva hasonlóan érvel: „The spells 

confessed by Polish witches were probably often made up on the spot during interrogation, but they 

conformed to a traditional and expected set of structures” (Ostling 2011: 16). 
601 A történeti pragmatika célja többek között megmutatni, hogyan használtak a beszélők különböző 

korokban és kontextusokban általános nyelvhasználati normákat egyéni célokra (vö. Culpeper 2009; Sárosi 

2003). A történeti pragmatikai kutatások kezdetektől fogva előszeretettel használtak tárgyalótermi 

kontextusban létrejött szövegeket elemzéseikhez, s ez érthető, hisz ezek a szövegek jelentik az egyik 

legjobban használható forrástípust a közép- és kora újkori beszélt nyelvre vonatkozóan. Lásd a Journal of 

Historical Pragmatics 2006-ban megjelent Barbara Kryk-Kastovsky által szerkesztett „Historical 

Courtroom Discourse” különszámát. A pragmatika módszertani eszköztárából mindehhez elsősorban a 

beszédaktus-elméletet, az udvariassági-elméletet, és a diskurzuselemzéshez köthető módszereket 

alkalmazták (Jucker–Taavitsainen 2008: 5; Hiltunen 1996: 18). 
602 Az első tanulmány, mely boszorkányüldözéshez köthető dokumentumok szövegeit történeti pragmatikai 

aspektusból vizsgált, a finn Risto Hiltunenné volt, aki a salemi boszorkányperek bírósági kérdéseit vizsgálta 

(Hiltunen 1996). A salemi boszorkányüldözés iratanyagának kutatása rendkívül szerencsés, mert nagyon 

jól dokumentált, sok és különböző típusú forrás maradt fent az eseményekről. Így nem meglepő, hogy a 

történeti pragmatika kialakulásának hajnalán, a 2000-es évek elejére, egy nemzetközi (amerikai, finn és 
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5. 4. Még egyszer a műfajról: a beszédaktus-elmélet 

 

A harmadik fejezetben bemutatott folklorisztikai és vallástudományi 

ráolvasásdefiníciók a ráolvasásokat többnyire a funkció alapján határozták meg, azaz 

egy-egy szöveget elsősorban ráolvasásfunkcióban való használata tesz ráolvasássá. E 

megközelítés egybecseng a beszédaktus-elmélet egyik központi gondolatával, amely 

szerint a beszédaktusokat azok értelme vagy célja, a beszélő szándékához köthető 

cselekedet (illokúciós aktus) szerint lehet elkülöníteni egymástól.603 

A nyelvészeti nézőpontot azért is fontos tüzetesebben szemügyre vennünk, mert a John 

L. Austin, majd később a John R. Searle nyelvfilozófusok nevéhez fűződő beszédaktus-

elmélet az 1960-as évek végétől a rituális beszéd és nyelv, így a ráolvasások, imák 

kutatásának egyik fontos elméleti keretévé, kiindulópontjává vált.604 Mindez részben 

összefonódott a folklorisztika performativitást és kontextust középpontba helyező 

szemléletváltásával, azonban az elméletnek ennél egy szélesebb körben való alkalmazását 

                                                 
svéd kollégákból álló) kutatócsoport is létrejött a salemi boszorkányperek nyelvészeti szempontú 

elemzésére és értelmezésére, s ennek eredményeképpen számos publikáció látott napvilágot. Kathlen L. 

Doty és a már említett Risto Hiltunen közös tanulmányukban a tanúvallomások pragmatikai tulajdonságait 

és funkcióját, valamint Labov nyomán azok narratív szerkezetét (Doty–Hiltunen 2002); Dawn Archer pedig 

a perekben elhangzott kérdéstípusokat és azok vezető szerepét vizsgálta. Grice együtműködési maximáin 

alapuló elemzésében Archer azt mutatta ki, hogy a bírók kérdései – a mai bíróságok kérdéseivel szemben 

– olyan vádló és kontrolláló funkciókat töltöttek be melyeket szinte lehetetlen volt cáfolni (Archer 2002). 

Leena Kahlas-Tarkka és Matti Rissanen Brown-Levinson udvarisság-elméletét, valamint Grice társalgási 

maximáit felhasználva a salemi perek vádlottjainak diszkurzív stratégiáit vizsgálta (Kahlas-Tarkka–

Rissanen 2007). Eredményeik szerint az együttműködő, vádakat beismerő hozáállás sikeresebb volt, mint 

a bírákkal nem kooperáló, mindent tagadó vádlottak viselkedése. Krisda Chaemsaithong ugyancsak a 

vádlottak válaszolási stratégiáit elemezte a self-politeness szemszögéből. Szerinte a vádlottak válasza 

nagymértékben függött attól is, hogy saját arculatukat (face) a válaszadással hogyan tudták megvédeni, 

tisztázni. A szerző szerint a self-politeness stratégiák legalább olyan mértékben kimutathatók, és fontosak 

voltak, mint az udvarissági stratégiák melyeket korábban a finn szerzőpáros, Kahlas-Tarkka és Rissanen 

hangsúlyozott (Chaemsaithong 2009). Az elemzések többsége a salemi boszokárnyüldözéshez köthető, 

mely kutatásokat nagyban elősegítette a források új, kritikai, nyelvészeti és azon belül is pragmatikai 

vizsgálatoknak is megfelelő teljes kiadása (Grund–Kytö–Rissanen 2004; Grund 2007a; 2007b; Rosenthal 

et. al (eds) 2009; Grund–Hiltunen–Kahlas-Tarkka–Kytö–Peikola–Rissanen 2009). Ezen munkálatok során 

több tanulmány született a különböző scriptori profilok (Hiltunen–Peikola 2007), illetve a scriptoroknak a 

létrejött diskurzusok megkonstruálásában betöltött szerepéről (Doty 2007). Bármennyire is termékeny 

azonban a salemi boszorkányperek történeti pragmatikai kutatása, fontos látnunk, hogy a 17. századi Salem 

Village-ben lejátszódott események még az új-angliai boszorkányüldözés történetében is nagyon egyedi, 

kirívó esetnek számítanak (Godbeer 2013: 402). Ugyanakkor Magdalena Leitner szerint az eddigi, 

boszorkánypereken végzett történeti pragmatikai vizsgálatok kevésbé fókuszáltak a mindennapi nyelvre, a 

szomszédsági veszekedésekre, alapvetően a tárgyalótermi diskurzust értelmezték (Leitner 2017). A magyar 

szakirodalmat tekintve vö. Varga Mónika doktori disszertációját, mely a kora újkori boszorkányperek 

dokumentumai alapján végzett történeti pragmatikai elemzéseket (Varga 2018). A boszorkányperek 

tanúvallomásainak nyelvészeti megközelítésű digitalizálásához lásd: Dömötör–Novák 2016. 
603 Searle 2009: 25. 
604 Austin 1999; Searle 1979; 2000. 
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is megfigyelhetjük.605 Már a beszédaktus-kutatások első hullámában, a folklorista-

antropológus Ruth Finnegan, majd később a vallásantropológus Stanley J. Tambiah és 

Wade T. Wheelock a beszédaktus-elmélet segítségével és fogalmaival közelített a rituális 

nyelv műfajaihoz.606 Pócs Éva az 1960-as évek végén a magyar ráolvasások 

tipológiájának kialakításakor valójában a beszédaktusokat tette a rendszerezés alapjává, 

a típusok fő szervező elvévé (még ha közvetlenül nem is a beszédaktus-elmélet 

ösztönözte erre). Az alábbi, fő típusokat meghatározó kategóriák, mint óhajtó és 

parancsoló formák, kívánság, feladat hiedelemlényeknek, kijelentő formák (beteg és 

betegség letagadása, elküldés), számlálás, cselekményre utaló kijelentés, fohász, parancs, 

ténymegállapító felsorolás, parancs, kívánság valójában a beszédaktus célja, az illokúció 

erő általi szétválasztáson nyugszanak.607 Keszeg Vilmos a ráolvasásokat, átkokat és 

imákat a hiedelemről való beszélés három módja közül rituális beszédtettnek nevezte, 

melyet leginkább a beszédaktusok és a transzcendens kommunikáció elméleteivel lehet 

leírni.608 

A beszédaktus-elmélet szerint minden megnyilatkozás performatívum, azaz minden 

megnyilatkozás cselekedet. Ugyanakkor vannak olyan egyedülálló beszédaktusok, 

amelyek sikeres végrehajtása tényleges változást idéz elő a világban. Ezek a 

kinyilatkoztató, vagy másnéven deklaratív megnyilatkozások, amelyek normál esetben 

mindig csak valamilyen nyelven kívüli intézményes háttérrel jöhetnek létre, a hallgató és 

beszélő önmagukban nem elégségesek a sikeres aktus végrehajtásához.609 A rituális 

nyelvet kutatók körében a beszédaktusmodell ekképpen szolgált a kimondott szó erejébe 

vetett hiten alapuló megnyilatkozások értelmezésére, ugyanis a beszédaktus-elmélet 

fogalmai szerint a szómágia műfajait deklarációként határozhatjuk meg, melyhez a 

nyelven kívüli intézményes keretet az az elképzelés, hiedelem biztosítja, hogy lehetséges 

a szavak erejével a világ tényállásainak megváltoztatása. A beszédaktus-elmélet azt az 

ígéretet rejti magában, hogy ha megállapítjuk és feltárjuk az egyes beszédaktusok, 

pontosabban azok illokúciós aktusának szerkezetét és szabályrendszerét, azaz a 

teljesülésükhöz szükséges előfeltételeket, akkor sikeresen szétválaszthatjuk és 

                                                 
605 Frog–Koski–Savolainen 2016b: 25–26. 
606 Tambiah 1968; Wheelock 1982; a további hivatkozásokat is lásd ugyanő. 
607 Vö. Pócs 1968; Keszeg 2013: 288. E rendszerezési elv a tipológia későbbi, finomított változataiban is 

végig megmaradt (Pócs 1985–1986; Pócs 2014). 
608 Keszeg 2013: 310. 
609 A kinyilatkoztató beszédaktusok Searle szerint azért egyedülállóak, mert „kizárólag a beszédaktus 

sikeres végrehajtása jóvoltából tényleges változásokat idéznek elő a világban” (Searle 2000: 150). 
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kategorizálhatjuk a beszédaktusokat.610 Tehát, a dolgozat szempontjából 

megállapíthatjuk például egy megnyilatkozásról, hogy ráolvasás, vagy sem. 

Ugyanakkor az alapvetően szinkrón adatok elemzéséhez felállított beszédaktus-

elméletet nehéz alkalmazni történeti forrásokra. Irma Taavitsainen és Andreas H. Jucker 

szerint a történeti pragmatikai kutatások egyik legnagyobb és általános problémája 

pontosan ebben rejlik, ugyanis nem lehet standard technikákat alkalmazni, a kutatók a 

legtöbb esetben csak intuícióikra hagyatkozhatnak. Központi dilemma például a 

beszédaktusok behatárolása, meghatározása, hiszen a beszédaktusok kultúra és idő-

specifikusak, minden közösségnek megvannak a saját beszédaktusai és beszédaktus-

készlete. A szerzőpáros szerint éppen ezért a legcélravezetőbb, ha a kutatók azt a 

klasszifikációt használják, amit maguk a beszélők is, s így az „etnografikus látásmód” 

biztosítja majd, hogy valóban belelássunk a vizsgált korszak nyelvi és kulturális 

gyakorlatába, normáiba.611 

A történeti pragmatikai kutatások szerint ahhoz, hogy helyesen értsük egy kor 

nyelvhasználatát, kommunikációját, fontos figyelni a forrásban olvasható ún. 

beszédaktuscímkékre (speech act label), hiszen azok egy-egy beszédaktus funkcióját 

illetően reprezentálhatják a használók kategóriáit.612 A magyar boszorkányperek 

rontásnarratívumaiban a rontó megnyilatkozásokat túlnyomóan a fenyegetés 

beszédaktusaként nevezik meg a beszélők.613 

Tudom bizonyossan Harcsásné Borsót kért vólna tüllem, nem adtam néki, annak utána 

oda jött, fenjegetet keminjen, no azt mondgya, várrá, mert nem adnál még te nékem 

Borsót elmigyen onnan; akkor ejtzaka az karomot meg nyomorittyák, reg-gel mindgyár 

oda megyek Borsót viszek néki, mingyár maga meg tanit, hogy szedgyek Ökörfark kóró 

viragat azzal kössem, meg tselekedtem mingyart nem lett semmi gondom.614 

 

A rontáselbeszéléseket vizsgáló elemzések is hasonló következtetésre jutottak, hiszen 

az egyes elbeszéléstípusok kategorizációjában markáns csoportot képviselnek a 

fenyegető/átkozódó boszorkányhoz köthető szövegek, ráadásul ez a típus kombinálódik 

a leggyakrabban az összes többivel.615 A rontáselbeszélések logikája szerint a boszorkány 

                                                 
610 Searle 1979: 16–18. Lovász Irén szerint például a lényegi különbség ima és archaikus ima között az, 

hogy amíg az ima, átok, áldás, és ráolvasásszövegek mindegyike bizonyos szempontból elhelyezhető Searle 

a „kérések” megnyilatkozási típusába, addig az archaikus imákban nincs direkt címzés egy isteni ágens 

felé, tehát illokúciós erejét tekintve nem kérés (Lovász 2002: 42–53; Kapaló 2011a: 91). 
611 Jucker–Taavitsainen 2007: 107–108. 
612 Leitner 2017: 155. 
613A kora újkori skót boszorkányperekben is dominánsak az alábbi beszédaktuscímkék: threaten, menace, 

minatory, boas (vö. Leitner 2017: 160). 
614 1715, Berekböszörmény (Schram 1970: I. 72). 
615 Pócs 1995: 20; Kristóf 1998: 107–108. 
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fenyegetése (és azt követően sok esetben a kárvallott visszafenyegetése) után a 

boszorkány kiengesztelő, vagy gyógyító eljárása következik, amely sokszor egy újabb 

beszédaktussal, egy ráolvasó gesztussal megy végbe. 616 

Bár az illokúciós erő felismerését performatív kifejezések (általában igék) explicitté 

tehetik (beszédaktusigék), ugyanakkor azok önmagukban nem elégségesek egy-egy 

beszédaktus meghatározásához, hiszen egy-egy performatív ige jelentése változhat, 

átalakulhat, vagy éppen el is tűnhet.617 A kora újkori boszorkányüldözés dokumentumai 

mintegy háromszáz évet ölelnek fel, területi, jogi és kulturális szempontból közel sem 

egységesek, semmiképpen nem beszélhetünk e dokumentumegyüttesről egységes 

szövegállományként.618 De a megnyilatkozók akár ugyanabban a korszakban is 

sokféleképpen nevezhetik meg ugyanazt a beszédaktust. Egy-egy fenyegetés előtt olykor 

a beszédaktus megnevezése például mondotta, felelte, szidta, összeszólalkozván stb. 

A beszédaktusok funkcióit a beszédaktuscímkéken túl éppen ezért leginkább olyan 

metakommunikatív kifejezések alapján lehet rekonstruálni, amelyeket a beszélők tettek 

az egyes beszédaktusokra.619 A boszorkányperek pontosan ebből a szempontból 

nyújtanak többletinformációt a folklorisztikai szöveggyűjteményekhez, illetve a 

kéziratban fennmaradt ráolvasásokhoz képest, hiszen a tanúvallomásokban az elhangzott 

kijelentés a valamikori szituáció kontextusában maradt ránk, s a kijelentést legtöbb 

esetben valamiféle metapragmatikai kommentár is kíséri. 

Főként a metapragmatikai kommentárok segítségével végzett összehasonlító 

vizsgálatot az átkozódáshoz/fenyegetéshez tartozó igék (to curse, to wish) 

perszövegekbeli és mai megjelenéseiről és jelentéséről Elena Semino és Jonathan 

Culpeper a kora újkori angliai boszorkányüldözés dokumentumain (1593 és 1664 közötti 

                                                 
616 A rontáselbeszélés Kristóf Ildikó szerint egy olyan boszorkányperben elmondott történet, mely a 

következő séma szerint írható le: „A megsérti B-t / A-t baj éri / A ezt a bajt a B-vel történt összetűzésnek 

tulajdonítja / A megpróbálja B-t kiengesztelni vagy más utat-módot találni, hogy a bajt megszüntethesse. 

A hiedelmek szerint A-t kárvallottnak, B-t boszorkánynak tekintik” (Kristóf 1998: 9). A nemzetközi 

kutatásban, Favret-Saada jelenkori gyűjtései hívták erre először fel a figyelmet. Kristóf 1998: 107; Tóth G. 

2001b: 198. Tóth G. Péter Komárom vármegyei, győri, mosoni és néhány Tolna vármegyei peranyag 

alapján boszorkányperek rontáselbeszélései strukturálódásának vizsgálatakor számítógépes elemzés útján 

megállapította, hogy az általa vizsgált perek rontáselbeszélései nagyban megfeleltethetők a Pócs Éva 

felállította hat főtípusnak, de további kombinációk is igen jellemzőek. Tóth G. Péter vizsgálata szerint is a 

legtöbben az A típusú fenyegető boszorkányról szóló narratívumot mondták, második helyen a C típusú 

tudós boszorkány, s harmadik helyen e kettő kombinációja végzett Tóth. G. (2001b: 208–209). 
617 Leitner 2017: 156. 
618 Tóth G. 2019. 
619 Jucker–Taavitsainen 2013: 95. Hasonlóan vélekedik Magdalena Leitner is: „Studying speech act labels 

in conjuction with other metacommunicative expressions and speech act citations therefore helps to obtain 

more contextualised interpretations” (Leitner 2017: 156). 
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perek).620 Elemzésükben az Austin-féle klasszifikációt felhasználva a boszorkányok 

fenyegetését a végrehajtók, míg a mai értelemben vett fenyegetést a viselkedők 

kategóriájába sorolták.621 A két beszédaktus közötti különbségre azonban jobban rá 

tudtak mutatni a Searle által továbbgondolt beszédaktus-modellben, mivel Searle a 

beszédaktusok elkülönítéséhez azok illokúciós lényegét vette alapul.622 E szerint a rontó 

boszorkányfenyegetés a kinyilatkoztatók (deklaratívum), míg a mai értelemben használt 

fenyegetés a kifejezők (expresszívum) csoportjába tartozik.623 Amikor a boszorkány 

fenyegetőzött, nem pusztán remélte, hogy valami rossz történik majd az illetővel, hanem 

az kinyilatkoztatása által szükségszerűen be is következett. Culpeper és Semino szerint a 

kora újkori Angliában a szavakkal rontani képes boszorkány hiedelme, de ennél is 

erőteljesebben a boszorkányperek kontextusa, és azon belül is a boszorkány e 

kontextusban megkonstruálódott levinsoni értelemben vett tevékenységi típusa volt az az 

„intézmény”, ami működtette és lehetővé tette a fenyegetés kinyilatkoztatásként való 

értelmezését.624 

Culpeper és Semino elemzéséből kiindulva a következőkben kora úkori debreceni és 

Bihar vármegyei példákon keresztül vizsgálom a fenyegető beszédaktusokat. 

 

5. 4. 1. Boszorkányfenyegetés és kárvallotti fenyegetés 

Culpeper és Semino elemzése szerint mai értelemben vett fenyegetésnek minősül 

minden olyan megnyilatkozás, amely propozícionális tartalmában egy olyan jövőbeli 

eseményre vonatkozik, mely kapcsolatban áll a hallgatóval; előkészületi feltétele, hogy 

ez az esemény nem áll a hallgató érdekében; őszinteségi feltétele szerint a beszélő 

szeretné, hogy ez az esemény megtörténjen, végül lényegi feltétele (ami a beszédaktus 

értelme/célja) az a vágy, kívánság, hogy az esemény történjen meg a hallgatóval.625 A 

boszorkányfenyegetés szerkezetében a propozicionális tartalom megegyezik az 

előbbivel, viszont az előkészületi feltétel mellé, miszerint ez az esemény nincs a hallgató 

érdekében, társul egy második is: a beszélő szövetségben áll valamilyen természetfölötti 

hatalommal, általában az ördöggel, és képes használni is ezt a hatalmat. S míg a mai 

fenyegetéseknél az őszinteségi feltétel elengedhetetlen, itt akár teljesen hiányozhat is. 

                                                 
620 Culpeper–Semino 2000. 
621 Austin 1999: 145–153; Culpeper–Semino 2000: 105–106. 
622 Searle 1979: 12–29; Culpeper–Semino 2000: 106–107. 
623 Culpeper–Semino 2000: 108–110. 
624 Culpeper–Semino 2000: 111–114. 
625 Vö. Searle 2009: 25; Culpeper–Semino 2000: 110. 



196 

Végül, a lényegi feltétel, ami alapján a searle-i taxonómiában megkülönböztethetjük az 

illokúciós aktusokat, merőben eltérő: kinyilatkoztatásnak számít, hogy az esemény meg 

fog történni a hallgatóval.626 

Az általam átnézett 169 Bihar vármegyei és debreceni perből összesen 42 perben (24, 

85%) találtam olyan fenyegetést, ami „beteljesült” az elbeszélések logikája szerint, azaz 

a tanúvallomások megnyilatkozói valamilyen rontással, kárral hozták összefüggésbe a 

beszédaktust, tehát a Culpeper és Semino-féle kategóriák alapján kinyilatkoztatásnak 

tekinthetőek. A vizsgált 42 perből összesen 23 esetben (54, 76%) volt arra példa, hogy a 

bíróság rákérdezett a rontó, károkozó boszorkányfenyegetésre: 

Tudja-e az tanú, ha valakit megfenyegetett volna, az fenyegetés után nyavalyája lett 

volna valakinek?627 

Tudja, latta hallotta a Tanú, hogy Sámsonban lakó Nagy Jánosné, az el múlt 

esztendőkben, ottan Sámsonban vagy másutt megfenyegetett és azoknak nyavajajok 

esett; rontott gyogyitott; olvasott; éczaka masutt nyargalodzott szenvonon pemeten s 

Marhákat vesztett, gyogyitott, nyargalt, vesztett, rontott, és micsoda boszokárnyságát 

tudgya vagy hallotta s kitül.628 

Ha valakit meg fenyegetvén azonnal fenyegetese után valamely nyavalyaban eset 

volna s micsodásban?629 

Tudja-é? látta-é? hallotta-é a tanú világosan és nyilván, hogyha valamikor valakit 

megfenyegetett volna, hogy: nem adnál ezt, vagy azt és annak utánna kárta lett volna 

az fenyegetésnek?630 

 

Ezenkívül három ítéletben fogalmazódott meg a hatalom részéről az a vélemény, 

miszerint, ha valakiről bebizonyosodik, hogy fenyegetése által „ette meg” vagy „vesztette 

meg” a kárvallottat/kárvallottakat, akkor boszorkány az illető: 

[…] fenyegetéseel jámborokra kárt hozó személyek [...] sokszori fenyegetése után sok 

jámboroknak, istenfélő embereknek személyekben és marháikban, jószágaikban 

megrontások s károsíttatások, némelyekben általa való meggyógyíttatások.631 

„Mivel pedig eddig is az ijnquisitioból a tetszett ki, hogy fenyegetődzött és véghez vitt 

fenyegetődzése azonnal beteljesedett és abból csalhatatlanul ki jön ördögökkel való 

czimborálása és valakiket megfenyeget, azokon be is tölti: hogy azért sok 

keresztyének, kik ellen a fenyegetését végben vitte, meg ne romoljanak, illő, hogy ezen 

személyeknek feje hóhér által elüttessék, minthogy Titulus 23. Pars. 3. Tripartiti Decreti 

az vagyon, hogy a ki tűzzel, vagy hallálal fenyegetődtik, minden kegyelem nélkül 

megölessék.632 

 

                                                 
626 Culpeper–Semino 2000: 110. 
627 1708, Érsemje (Komáromy 1910: 218). 
628 1714, Sámson (Schram 1970: I. 62). 
629 1723, Diószeg (Schram 1970: I. 104). 
630 1724, Ottomány (Komáromy 1910: 326–327). 
631 1717, Debrecen (Komáromy 1910: 278). 
632 1729, Debrecen (Komáromy 1910: 426). 
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A fentiekből következik, hogy a digitális ráolvasás-adatbázis bővítése érdekében 

elsősorban a boszorkánynak tulajdonított, a rontással összefüggésbe hozható 

beszédaktusokat kerestem (függetlenül a beszédaktus beszélő-lejegyző által ránk maradt 

címkéjétől), hiszen az adatbázis számára egy rontó korpusz feltérképezése volt az 

elsődleges cél. 

Ha tartalmi szempontból vizsgáljuk a Bihar vármegyei és debreceni 

boszorkányfenyegetéseket, akkor azt láthatjuk, hogy gyakoriak az olyan sztereotip 

fenyegetések, mint a „várj reá” „megbánod”:633 

megh fenyegette Legent, mondván: nó megh bánod azt634 

nagy fenyegetesel meg fenyegette az fatenst: vára mert meg az Vilagon elsz is 

megemlegeted635 

az Ujjaval fenyegetődczöt: de várjon rá636 

meg fenyegette a fatenst Kiskori Kató mondván var meg azt meg banod637 

megfenyegette: vár rá, mert megfizetek638 

megfenyegetvén: várj rá (sine offensione castarum aurium) ilyan picsájábul esett, 

megbánod639 

megfenyegette azon gyermeke, mondván: várj reá te, mert megsiratod ezt, mig e világon 

élsz640 

 

A Bihar vármegyei példákban ezenkívül számos esetben a megnyilatkozás 

nyomatékosításaként, a bekövetkező kár súlyosságának fokozása érdekében a fenyegetés 

tartalmában megjelenik az „anyádtól kiszopott tej is keserű lesz számodra” kifejezés is: 

meg fenyegette eszt mondván Varra kutyatul szakat mert aszt is meg siratod akit az 

Anyadbúl ki szoptál641 

megh fenyegette várrá Illyen, s ilyen sohonaj fia az anyádtul kit szoptál ki tejet az is 

keserü lesz642 

de meg siratod mert a kit Anyadbul ki szoptál azis keresül észen643 

                                                 
633 Varga Mónika kutatásai szerint a boszorkánysággal vádolt személy fenyegetéseinek szöveges jellemzői 

közé tartoznak a „várrá”, „ládd” és „hagyján” típusú elemek, melyek elemzései szerint kizárólag a 

boszorkányhoz kötődő megnyilatkozásokban fordulnak elő (Varga 2018: 5.4. alfejezet. 150). 
634 1712, Bályog (Schram 1970: I. 52). 
635 1715, Hegyközpályi (Schram 1970: I. 69). 
636 1715, Berekböszörmény (Schram 1970: I. 72). 
637 1722, Szalárd (Schram 1970: I. 97). 
638 1723, Hajdúbagos (Komáromy 1910: 314). 
639 1723, Zsadány (Komáromy 1910: 323). 
640 1727, Zsáka (Komáromy 1910: 390). 
641 1715, Hencida (Schram 1970: I. 77). 
642 1715, Kismarja (Schram 1970: I. 90). 
643 1717, Szalonta (Schram 1970: I. 86). 
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mond megh az Feleségednek azzal a fonással ne hordozzon mert megh bánnya megh eő 

azt mégh az Annya teje is keserü leszen az kit ki szopott644 

megbánja még azt is, a kit szopott az anyjábul645 

megfenyegette, hogy amely tejet kiszopott, azt is megkeserüli646 

 

Arra is akad példa, hogy a boszorkánynak tulajdonított fenyegetés része erejének 

fitogtatása: 

Baranyó István ellen Hallotta a fatens Baranyo Istvánne szalyabul mar edgjet meg 

atkoztam korsagossa lett.647 

mondotta jajj annak a szemelynek a kire en meg haraguszom648 

mondotta: Ugy néz engem, akit en meg átkozok megis lészen az átkozva649 

 

Néhány esetben Istenre való hivatkozás is megjelenik a boszorkányfenyegetésekben, 

melyeket a szigorúbb folklorisztikai műfajmeghatározás szerint valójában már átkoknak 

kellene tekintenünk, hiszen a kár okozója ezekben a megnyilatkozásokban nem emberi, 

és nem pusztán a kimondott szavak által valósul meg, hanem isteni közbeavatkozás 

szükségeltetik hozzájuk: 

valamikeppen az en tyukomat meg törtek azonkeppen az Isten ugy törje meg annak a 

lelket a pokolban650 

akire en meg haraguszom, valameddig Isten meg nem bünteti sohais el sem állok 

addig az Istenrül, szinte ugy meg pörlök az Istennel valamint a jo Prokatorok 

pörlenek651 

latom hogy Isten meg áldotta Vari Thamast gyermekekkel, de meg bünteti az Isten, 

magamis igyekezem rajta hogy meg másis meg csudalkozik eránta652 

eöszve szollalkozott [...] mondotta Farmosine azt tanunak soha is te adig meg nem 

halhacz még engem oda nem hivacz de soha is ollyan emberrel nem hivathacz hogy én 

oda mennyek adgyon Isten te reád ollyan betegséget hogy még az anyádbúl szopott téj 

is légyen keserű653 

 

A boszorkánynak tulajdonított fenyegetésekben megfogalmazódhat a vádaskodás 

alapjául szolgáló konfliktus is: 

                                                 
644 1723, Váradolaszi (Schram 1970: I. 109). 
645 1723, Zsadány (Komáromy 1910: 322). 
646 1731, Hegyközpályi (Komáromy 1910: 440). 
647 1715, Hencida (Schram 1970: I. 77). 
648 1717, Szalonta (Schram 1970: I. 81). 
649 1717, Szalonta (Schram 1970: I. 84). 
650 1717, Szalonta (Schram 1970: I. 83). 
651 1717, Szalonta (Schram 1970: I. 84). 
652 1717, Szalonta (Schram 1970: I. 84). 
653 1726, Érdemjén (Schram 1970: I. 117). 
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nó, nem vivéd el a búámat, de megbánod654 

ne ugy mond kicziny kenyeret attal megh banot655 

fenjegetet keminjen no azt mondgya várrá, mert nem adnál még te nékem Borsót656 

meg idővel a testivelis meg fog fizetni Lajosne a ludert657 

megfenyegette a fatenst: várjatok rá kutyák, én jóarakarombul nektek tejet adok, tik a 

disznóknak öntitek a moslékba658 

 

Ezekben az esetekben a Pócs Éva által „megrövidített” boszorkánynak nevezett vádlott 

áll előttünk, aki kér valamit, de nem kap, a konfliktus indítéka e kérés megtagadása.659 A 

fenyegetésben sokszor bővebb kifejtés nélküli rövid utalás történik a korábban 

megtagadott kérésre: 

várj rá, mert adnál még nekem660 

megfenyegetett, hogy: nem adátok, de bizony megbánjátok661 

 

A boszorkányperek rontásnarratívumai szerint azonban nem csak a boszorkány fenyeget. 

A vizsgált 42 tanúvallomásban 28-ban éltek a kárvallottak valamilyen fenyegető 

válaszreakcióval a kár megszüntetésének reményében. A kárvallottak fenyegetésének 

egyik fontos eleme a károkozó megnevezése, azonosítása, tehát a vád megfogalmazása 

és egyúttal a fenyegető felszólítás a gyógyításra, hiszen a korabeli hiedelem szerint a 

rontást csak az tudja levenni, aki okozta: 

(:illyen adta:), a gyeremeket megh vesztetted gyocsisd (!) megh, mert te rontottad 

megh662 

reá ment, mondott néki [...] te read gyanakszom én, te ettél megh engem, gyogyics megh, 

mert megh latot miként fogsz járni663 

te Kapta Sophi rontad megh az öcsémet, hanem gyogyics megh664 

 

Ahogy a fenti példák is mutatják, e kárvallotti fenyegetések sok esetben a 

boszorkányfenyegetésekhez hasonlóan kifejtetlenek, sztereotipak. Visszatérő kifejezés 

                                                 
654 1708, Érsemje (Komáromy 1910: 222). 
655 1714, Keserű (Schram 1970: I. 57). 
656 1715, Berekböszörmény (Schram 1970: I. 72). 
657 1717, Szalonta (Schram 1970: I. 84). 
658 1723, Hajdúbagos (Komáromy 1910: 313). 
659 Pócs 1995: 20. 
660 1724, Ottomány (Komáromy 1910: 327). 
661 1726, Hegyközpályi (Komáromy 1910: 366). 
662 1712, Bályog (Schram 1970: I. 53). 
663 1714, Keserű (Schram 1970: I. 58). 
664 1714, Keserű (Schram 1970: I. 59). 
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bennük, hogy a vádlott „rosszul jár” majd, vagy valahogyan „jár majd”, amennyiben nem 

segít rendbe hozni a kárt, a következményeket azonban nem részletezik feltétlenül: 

megfenyegették [...] ha meg nem gyógyítja az tanú lábát, rosszul jár665 

mondotta néki gyogyics megh gyermekemet mert roszszul jársz666 

nyisd meg az ajtot mert bizony majd roszszul jársz667 

 

Többségben vannak azonban azok a kárvallotti fenyegetések, ahol valamilyen konkrét 

jövőbeli negatív eseménnyel fenyegetnek a kárvallottak. Ennek egy része fizikai 

bántalmazást helyez kilátásba (vagy egyenesen a vádlott életének kioltását), melyet maga 

a fenyegető visz majd véghez, amennyiben a vádlott nem hozza helyre a kárt: 

veszen Dosa egy fejszét az kezeben, es megyen az Kulcsarne hazahoz s mondgya neki 

no illyen s illyen születte ha az gyermekemet meg nem gyogyitod mig az malomban járok 

ezel a fejszevel rontalak az magad hazaban öszve668 

rea ment: te hitetlen lelkü boszorkány meg gjógjics a fijamat mert az vízben öllek669 

reá menvén az házáro nem lévén othon azon Balogh Ilona Leányának mondotta, mond 

megh az Anyádnak, hogy gyogÿcsa megh az Leánkamat mégh haza megyek, mert ha 

nem az házbo égeti megh670 

monda a fatens ugy meg vagom ezen Palosommal azon személyt aki enghemet szokot 

meg nyomni jobban sem kell671 

meg verem Paczai Ferencznet az baszom az Anya kurvajat maszoris meg verem672 

ilyen atta meg gyogyics mert ha ugy kaphatlan olyan helyet (!) altal lülek ha el kel 

bujdosnomis673 

te öttél megh engemet néne, de read kötöm az ajtótt benn égetlek674 

ördög ágyába született, meggyógyítsd a lábomat, mert bizony megöllek675 

hű veszett lelkü, úgy megcsaplak, hogy két fogad is kiesik676 

az feleségemnek hirtelen esék nyavalyája, te reád vagyon minden gyanuságom, te 

cselekedted, majd összedarabollak ily, s ilyen lelkű boszorkány677 

                                                 
665 1708, Érsemje (Komáromy 1910: 219). 
666 1714, Keserű (Schram 1970: I. 60). 
667 1722, Szentjobb (Schram 1970: I. 99). 
668 1715, Hegyközpályi (Schram 1970: I. 68). 
669 1715, Hencida (Schram 1970: I. 78). 
670 1715, Kismarja (Schram 1970: I. 91). 
671 1722, Szalárd (Schram 1970: I. 98). 
672 1722, Szentjobb (Schram 1970: I. 101). 
673 1722, Szentjobb (Schram 1970: I. 102). 
674 1723, Váradolaszi (Schram 1970: I. 109). 
675 1724, Ottomány (Komáromy 1910: 331). 
676 1726, Hegyközpályi (Komáromy 1910: 366). 
677 1726, Hegyközpályi (Komáromy 1910: 366). 
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szidta Kerekes Tamásnét, mondván: ha a ló meg nem gyógyul, egy oszlopot ás, egy 

kunyhót csinál s ott égeti meg678 

egykor megfenyegette Józsa Katát Kapros István: hogy meg ne szoríthassa, ha meg nem 

gyógyítja; mert vagy házban égeti, vagy össztöri679 

 

Szintén gyakori a kárvallotti fenyegetések tartalmát illetően, hogy a kárvallottak peres 

eljárással (és annak egyik lehetséges végkimenetelével, a máglyán való megégettetéssel) 

fenyegetik meg az általuk rontónak vélt személyt: 

mondja Göbeinének: Panda, az fiam meggyógyítsd, mert ha másnak szolgálónak állok 

is, mégis megégettetlek680 

Göbei mondott: úgy kötözz, hogy komámasszony azt izente, hogy megperzselnek, mert 

ha én Pap Samu cslédjét meggyógyítottam volna, eddig megperzseltek volna681 

mondja Berek Annának: ördög adta gyógyítsátok meg feleségemet, mert ha nem, 

megégetnek682 

mondotta a Felesegenek: regen meg erdemletted volna hogj meg egettek volna683 

mondotta: te nyilvánvaló boszorkány, te etted meg a lábomat, gyógyíts meg, mert ha kinn 

kapattathatlak, öszverontatlak s megégettetlek684 

megizente, hogy gyógyítsa meg, mert vice ispán uram hiréval megfogtatja685 

szidta: no olyan amolyan atta, elrontottad a szolgálmot, hanem meggyógyitsd mert 

megégettetlek686 

mondotta: Mészárosné a’ kutyától született megette a’ lábamat, de meg is mondá a’ 

gazda, ha minden jószágát reá költi is, Mészárosnét megfogattya és tömlöcbe viteti687 

 

A kárvallotti fenyegetések egy része expliciten tárja elénk a boszorkányfenyegetések 

lehetséges értelmezési keretét, annak működési mechanizmusát: 

mondotta neki ne fenyegetőczik Csanadiné mert ha valami leli Gyermekemet megh 

latot hogy fogsz jarni688 

mondotta néki ne fenyegetőczél aszony mert ha valami esik vagy magamon, vagy 

penigh marhamon tözet rakatok az hatadra689 

                                                 
678 1735, Ottomány (Komáromy 1910: 476). 
679 1744, Sarkad (Komáromy 1910: 514). 
680 1723, Hajdúbagos (Komáromy 1910: 304). 
681 1723, Hajdúbagos (Komáromy 1910: 305). 
682 1723, Hajdúbagos (Komáromy 1910: 305). 
683 1724, Nagykereki (Schram 1970: I. 115). 
684 1756, Telegd (Komáromy 1910: 633). 
685 1756, Telegd (Komáromy 1910: 635). 
686 1756, Telegd (Komáromy 1910: 635). 
687 1763, Kismarja (Bessenyei 1997: 147). 
688 1714, Keserű (Schram 1970: I. 58). 
689 1714, Keserű (Schram 1970: I. 60). 
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arra mondgja Kovács Mihály, Néne ne fenyegetődgjél mert ha valami talál bennünket 

bizony megh keresünk690 

 

Mindezeken túl, a kárvallotti fenyegetések között – ugyan a 

boszorkányfenyegetésekhez képest kisebb számban – találhatunk olyan fenyegetéseket 

is, amelyek Istenre hivatkozva kívánnak valamilyen kárt a vádlottnak: 

akkor Tóth Péternét kiáltotta: esse nyilvánvaló boszorkány kurva, az Istennek 

valamennyi nyila vagyon az égben, az üsse meg a lelkit, ni hogy! hogy rántotta fel az 

inát a nyilvánvaló boszorkány691 

 

A vizsgált korpuszban összesen 14 esetben beszélnek a fatensek arról, hogy történt 

valami pozitív változás, a boszorkány megfélemlítése sikeres volt, a rontást megszüntette, 

a „kötést megoldotta”, „megeresztette.”692 

Amennyiben a beszélők perben betöltött pozícióját vesszük alapul (gyanúsított 

boszorkány – kárvallott), a rontó fenyegetést a mai értelemben vett fenyegetéstől könnyű 

megkülönböztetni. A beszédaktusok propozícionális tartalmát tekintve is többnyire 

elkülönül a kétféle beszédaktus. A digitális adatbázis boszorkányperes anyaggal való 

bővítése szempontjából a fentiekből tehát következhetne az, hogy függetlenül a deskriptív 

beszédaktuscímkétől minden, a boszorkánynak tulajdonított megnyilatkozás, melyet 

kapcsolatba hoznak valamilyen kárral, bekerülhetne az adatbázisba. Ezzel az eljárással 

azonban valójában ugyanott húznánk meg a határokat, ahol a boszorkányüldözés is tette. 

Ráadásul, ha szituatív mikrokontextusukban megvizsgáljuk az egyes beszédaktusokat, 

akkor az értelmezési lehetőségek ennél jóval összetettebb voltára figyelhetünk fel. A határ 

a kétfajta fenyegetés között ugyanis sokszor vékony volt, ugyanazt a megnyilatkozást a 

beszélő és a hallgató saját érdekének megfelelően interpretálhatta az egyik, illetve a másik 

beszédaktusnak is. Erről szól Aradi Illésné Helpári Judit története a 18. század eleji Bihar 

vármegyéből. 

 

                                                 
690 1723, Váradolaszi (Schram 1970: I. 108). 
691 1727, Zsáka (Komáromy 1910: 393). 
692 Feltűnő, hogy a vizsgált 42 eset közül milyen kevés a debreceni, összesen négy. A további 38 mind a 

vármegye más településéről származik. Mindez valószínűleg azzal hozható összefüggésbe, amit a 

rontásnarratívumok vizsgálata során Kristóf Ildikó már megállapított: a debreceni perek már egy kevésbé 

archaikus szemléletet türköznek, sokkal inkább a „városi bűnök” kerülnek előtérbe, s így érthető, hogy a 

fenyegetés megléte/nem léte sem annyira mérvadó, mint a falusi/mezővárosi közösségekben (Kristóf 1998). 
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5. 4. 2. „Ördögi” és „törvényes úton módon” fenyegetni 

Helpári Judit 1701. február 16-án került az úriszék elé Diószegen boszorkányság 

vádjával. A bíróság – melynek tagjai között a diószegi uradalom prefektusa is jelen volt 

– a tanúkihallgatás során a következő kérdéseket tette fel: 

Tudjae bizonyosan a Tanu s hallottae, Aradi Illyésnének szájábul hogy ugy fenyegetőzöt 

vólna azon Úczában akiben lakot tudni illi Ebek ezt az Uczát megh nem lakjátok, és ezen 

fenyegetése azok ellen vólté a kik fiát halálra kergették, avagy más olly okbúl akibül 

Boszorkányságát ki hozhatnák. Masodszor micsoda szülő Aszont fenyegetet megh 

mondván nekie: meg tanitlak szülésednek idejében? Történté ezen meg fenyegetése után 

azon szülő Aszonjon meg irt szülése napján? s mi történt? És más okon is nem történté 

valami a kiket fenyeget. Egy szóval miné-mü Boszorkánysagot tudna éránta.693 

 

Aradi Illésné történetéből kibonthatóan valószínűleg nem először került a bíróság elé 

boszorkányság vádjával, azonban a korábbi esetének / eseteinek dokumentumai nem 

maradtak fenn az utókor számára. Az úriszéki boszorkányperek nem voltak gyakoriak a 

térségben, Kristóf Ildikó kutatási szerint a vármegyében összesen öt ilyen esetről 

tudunk.694 A 18. század első évtizedében Debrecenben és Bihar vármegyében összesen 

19 személyt vádoltak meg boszorkánysággal. Ebből hat halálos, három enyhébb ítélettel 

zárult, kilencnek ismeretlen a kimenetele, az egyedüli felmentett a jelen eset főszereplője, 

Aradi Illésné volt.695 A vádlott nem jelenik meg többet a boszorkányüldözés 

magyarországi történetében, s Diószegen újabb boszorkányper csak 20 év múlva lesz. 

Mindezek ellenére e rövid peranyag jól használható történeti pragmatikai elemzéshez, 

elsősorban mivel Aradi Illésné Helpári Judit saját vallomása és az ítélet is fennmaradt. 

Esetében azt látjuk, hogy a fenyegetőzés vádja önmagában nem volt elég az elítéléshez, 

és a vádlott a megfelelő nyelvi stratégiát választva sikeresen szerepelt a bíróság előtt. 

Felmentésében valószínűleg döntő szerepe lehetett annak, hogy semmilyen más 

boszorkányságra jellemző tevékenységet/tulajdonságot nem tudtak ellene felhozni a 

tanúk – a vármegyében ez az egyetlen ilyen eset, tehát joggal feltételezhetjük, hogy 

esetleg a boszorkány-szerepnek más attribútumaival is rendelkezhetett a vádlott, csak 

nincs róla forrásunk. A vádat, mely két jól elkülöníthető pontból állt, Szűcs István 

képviselte és adta elő: 

1. [...] Ezen szemelly, megh vetvén az Istent s vilagh Törvényét, a melly Uczában lakot, 

mondotta s vallotta maga tulajdon nyelvével, megh nem lakjátok Ebek Ezen uczát 

miattam. 

                                                 
693 Schram 1970: I. 49. 
694 Kristóf 1998: 38. 
695 Kristóf 1998: 45–46. 
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2. a melly Cseled közt volt valamelly Terhess Asszony állatt Annakis mondotta: hogy ha 

el jön a szülesnek ideje Ebb, szólyatok annyit hogy meg a kit az Anyadbul ki szoptális 

megh emlegeted, mert En sem Birótul sem Tanacstúl semmit sem félek, mert ennek 

előttie is hogy 70 Tanúk vallására semmits nem tehettenek a mellyekre hatnakis megh 

köllött vólna halni, mostannis semmit sem félek.696 

 

Szűcs István szerint, ha mindezt tagadná Helpári Judit, akkor azt „büségesen megh 

bizonyétja”. Mindenképpen égetést javasolt az ország törvénye szerint, de előbb kínzatást 

is, hogy bűntársait megnevezze. Helpári Judit a tárgyaláson első körben nem mutatott 

nagy hajlandóságot az együttműködésre, tagadott. Ezután Faragó Miklós, a vádlott 

prókátora, azaz törvényes képviselője vette át a szót, s azzal érvelt, hogy a vádlott nem 

tagadja a fenyegetést, de ebből nem következik egyenesen, hogy boszorkány volna: 

jollehet nem tagagya hogy fenyegetőzöt olly formán: mivel az eő Principálissanak fiát 

némelly Iffiak halalra fegyverrel keresték, hogy megh fogják arra nézve Anyai 

szeretettül viseltetvén ugy mondotta fia mentségére hogy ha megh fogják fiát azon 

Ucza megh nem marad miatta. Amelly ollyan szókbúl ki nem hoznatni hogy fia mellett 

szóllot hogy Principalissa Boszorkány volna.697 

 

Szűcs István ennek ellenére az ügy további kivizsgálását kérte, és azt, hogy a tanúk 

által derüljön ki és bizonyosodjon be, mi a bűne a vádlottnak és milyen büntetést érdemel: 

a fellyebb megh mondot beszédem szerént, és a Város be adott Törvénnye szerent a 

melljet pedig magam el lattam vólna a beszédemben, ha a Tanúk büvebben tanállyák 

hozni, csak kévanom az elebbeni beszedeim szerent keresse ki az orszagh törvénnye, 

minemü büntetése légye, meg Égettesséké, vagy más egyébb büntetése légyen. Ezek után 

Istenes törvént várok.698 

 

Mindezek után maga Helpári Judit így védekezett: 

az álnok ellenem tett replicatiot értem, a mellyben azt mongya eő kglme hogy eördögi 

módon fenyegettem vólna valakit Amelljet En tagafok. Hanem a mint fellyebb megh 

mondottam Edes Gyermekemen megh keseredvén törvényes uton módon értvén a 

dolgot ugy mondottam hogy megh nem lakják az uczát azok a személljek kik az En 

Gyermekimet keresik halálra. Hanem Béró Uram eő kglme a melly világos-san mer 

mondania ellenem Boszorkányságomot olljan világossan doceállja más képpen miis 

kévnunk mint Tisztnek kereseti alúl absolváltatni.699 

 

A vádlott e megnyilatkozása az előzőekben tárgyalt kétfajta beszédaktus lényegi 

különbségére mutat rá. Beismeri a fenyegetést, de mentségül éppen azt hozza fel, hogy 

ez nem „olyan” fenyegetés volt – nem egy deklaráció –, tagadja, hogy „eördögi módon” 

fenyegetett volna. Saját maga úgy értelmezi a történteket – s erről győzi meg sikeresen a 

                                                 
696 1701, Diószeg (Schram 1970: I. 48). 
697 Schram 1970: I. 48. 
698 Schram 1970: I. 48. 
699 Schram 1970: I. 48–49. 
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többieket is – hogy csak anyai szeretetből, indulatból „megh keseredvén törvényes uton 

módon értvén a dolgot ugy mondottam,” mintegy expresszívumként/kommisszívumként, 

és emiatt legfeljebb megróható, de mindezek alapján nem bizonyítható, hogy boszorkány 

lenne. 

Ezután a tanúkhoz intézett, a bevezetésben már idézett kérdések következnek. A 

bíróság egyértelműen arra kíváncsi, hogy az elhangzott fenyegetés által történt-e rontás, 

károkozás. Összesen tizenkét tanút hallgattak ki az eljárás során, melyből az első kettő – 

férj és felesége – szinte szóról szóra idézik fel a konfliktust, a fenyegetés aktusát, annak 

propozícionális tartalmát, amint az korábban a vád és vádlott részéről, valamint a bírósági 

kérdésben már olvashattuk: 

hallotta maga szájábul Aradi Illyésnének hogy mondotta En nem félek sem az Istentül 

sem a Püspöktül sem a Püspöki Bérótul sem pedig tanácsátúl, mert ha az a hamis hütü 

Balog Mihalj megh nem tudott ölni nem félek senkitül semmit de mind maga mind fia 

meg a kit az annyábúl ki szoptakis meg sirattyák és keserüvel emésztik megh, magunkis 

az uczát miatta megh nem lakjuk. De hogy annak utánna artott vólna valakinek azt nem 

tugya.700 

Hallottam Aradi Illyésnének szájábul hogj mondotta az Uczabelieknek: Kutyák megh 

nem lakjatok az uczát miattam, nem félek sem Ti tülletek sem a Püspüki Bérótul, sem 

Tanácsátúl mert Pál deáknak térden mászva menek eleiben, és men ment engem, ha 70 

Tanuk meg nem tuttak nyomni.701 

 

A per végkimenetelét illetően fontos lehetett, hogy bár a fenti fenyegetést Hanti István 

és felesége is elmondta, ugyanakkor Hanti tanúvallomása végén annak ad hangot, hogy 

nem biztos a beszédaktus hatását illetően, azaz hogy a fenyegetés után történt-e 

valamilyen kár. Egyedül a tizenkettedik tanú, Szunyog János özvegye tudott olyan 

rontásnarratívumot „előállítani”, amelyben – fenyegetéssel összefüggésben – a rontás 

ténye is szerepelt: 

Aztat agya hozá az előbbeni fassiojahoz hogy megh fenyegetvén a fiát megh 

fekéllyesedett az Lába, mellybül addig nem gjogjulhatot meg az eő Leanyat el nem vette 

feleségül, a mint mondottais Aradi Illyéné hogy addigh meg nem gjógjúl még az eő 

Leányát el nem veszi. Azomban eczer ejjel fekete Levet hozván a fijának mondott, hogy 

egye megh mellyet meg évén nem tudja azérté, vagy másért meg gjógjúlt.702 

 

A fent említett rontáseset azonban egy újabb történet, mely eddig nem szerepelt a 

bíróság előtt, s így a korábbi vádakat az sem nem bizonyította, sem nem cáfolta, legfeljebb 

Helpári Judit „átkozódó”, „fenyegető”, „ördöngös” tulajdonságait szaporította. Ez a 

                                                 
700 1. tanú: Hati István (Schram 1970: I. 49). 
701 2. tanú: Hati István felesége, Menyhért Zsófia (Schram 1970: I. 49). 
702 12. tanú: Szunyog János özvegye (Schram 1970: I. 49). 
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rövid, s az előzőektől eltérő rontáselbeszélés azonban, úgy tűnik, nem volt elegendő. A 

felmentő/felfüggesztő ítéletében a bíróság a per végén azt állapította meg, hogy a 

tanúvallomásokból „elegendő képpen ki nem tetzik” Aradiné boszorkánysága, de ha 

ezentúl további fenyegetések és „mocskolodasokat” hallanak felőle, akkor azonnal 

kicsapják a településről.703 Aradi Illésné Helpári Judit szerencséje mellett ügyvédje és 

saját nyelvi stratégiája is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a kora újkori Bihar vármegyei 

boszorkányper-diskurzus lényegére jól rátapintva, a beszédaktusok performativitásának 

különböző fokait kihasználva megmenekült a máglyától. 704 

Aradi Illésné esetéből egyértelműen bebizonyosodott, hogy a kontextus tüzetesebb 

ismerete, a per dokumentumainak szoros olvasata nélkül valójában nem érthetjük meg a 

boszorkányperek sajátos kommunikációját.705 A vizsgált bihardiószegi eset azt támasztja 

alá, hogy ebben a korban és kontextusban fenyegetni legalább háromféleképpen lehetett, 

azonban ez három olyannyira különböző beszédaktusnak minősült 

(expresszívum/kommisszívum/deklaráció) hogy élet és halál kérdése dőlhetett el rajta. A 

18. század eleji események azonban arra is rávilágítottak, hogy a beszédaktus-elmélettel 

sem lehet egyértelműen és határozottan elválasztani egymástól a hasonló, egymáshoz 

közel álló megnyilatkozásokat. 

Magdalena Leitner kora újkori skót boszorkányperek fenyegetéseit vizsgáló 

elemzésében arra mutatott rá, hogy ugyan az általa vizsgált tanúvallomásokban is a 

fenyegetés volt a kulcsbeszédaktus, ugyanakkor a fenyegető beszédaktusok különböző 

performatív fokozottal rendelkeztek, az érzelmi feszültség levezetésétől a károkozó 

átokig. Ezért a különböző fenyegető beszédaktusok merev szétválasztása helyett szerinte 

célravezetőbb a szomszédos, a szituációtól és értelmezésektől függően különböző 

performativitással bíró beszédaktusokat egy közös pragmatikai térben elhelyezni.706 

Megállapítása szerint a prototipikus boszorkányfenyegetés sok esetben nem is 

minősíthető deklarációnak, hanem pusztán egy elkövetkező természetfeletti kár 

„bejelentésének, közleményének” (announcements).707 

A sokféle egyéni értelmezésből kibonthatóan a kora újkori magyarországi esetekben 

sem deklaratív mindig és minden boszorkányfenyegetés. Számos esetben nem egyértelmű 

                                                 
703 Ítélet (Schram 1970: I. 50). 
704 Vö. Ilyefalvi 2010. A kora újkori skót boszorkányperek kárvallotti és boszorkányoknak tulajdonított 

fenyegetéseket illetően ugyanerre jutott Magdalena Leitner is (vö. Leitner 2017). 
705 Jucker–Taavitsainen 2008: 5. 
706 A pragmatikai tér (pragmatic space) fogalmához lásd: Jucker–Taavitsainen 2000. 
707 Leitner 2017: 153. 
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például, hogy a rontás a boszorkányfenyegetés kimondásakor azonnal történik meg, vagy 

az csupán egy ígéret a jövőre nézve, ami azonban mindenképpen be fog következni, 

hiszen a boszorkány mondja. Ugyanúgy vita tárgyát képezhette, és az egyéni 

interpretációk között különbségek lehettek annak eldöntésében is, hogy a 

megnyilatkozáshoz feltétlenül szükséges-e valamiféle rontó praktika, vagy a fenyegetés 

önmagában is elegendő a rontáshoz. Aradi Illésné perében az egyik tanú fenyegetésre tett 

megjegyzéséből – „De hogy annak utánna artott vólna valakinek azt nem tugya” – például 

arra következtethetünk, hogy szerinte a kárnak csak a fenyegetést követően kellett volna 

megtörténnie valahogyan.708 

A fentiekből azonban nem következik az, hogy ne lett volna különbség a két (vagy 

három) beszédaktus között. Aradi Illésné esete pontosan azt bizonyítja, hogy a kora újkori 

beszélők különbséget tettek fenyegetés és fenyegetés között, olyannyira, hogy a bírák 

meggyőzése arról, hogy megnyilatkozásukat nem az egyik, hanem a másik 

fenyegetésként lehet értelmezni, a vádlott életét is megmenthette.709 

Mi következik azonban mindebből a digitális magyar ráolvasás-adatbázis bővítésének 

szempontjából? Gyakorlatiasan feltéve a kérdést: vegyük fel Aradi Illésné fenyegetéseit 

(„[…] de mind maga mind fia meg a kit az annyábúl ki szoptakis meg sirattyák és 

keserüvel emésztik megh, magunkis az uczát miatta megh nem lakjuk”, […] addigh meg 

nem gjógjúl még az eő Leányát el nem veszi) rontó funkciójú ráolvasásként az 

adatbázisba vagy sem? Egy beszédaktus sikeres megvalósulását az illokúciós szándék 

vagy a perlokúciós hatás alapján döntjük el? Az egyes tanúk egy-egy szituáción belül is 

többféleképpen is értelmezhetik a hallottakat, látottakat. Amíg az egyik vallomásban azt 

olvashatjuk, hogy az elhangzott verbális interakciót egyértelműen ok-okozati viszonyban 

hozzák a bekövetkezett kárral, ugyanezt egy másik tanú esetleg megcáfolhatja.710 

Már a harmadik fejezetben utaltam arra, hogy ugyan az emikus perspektíva 

feltérképezése elengedhetetlen a műfajok működésének és dinamikájának megértéséhez, 

                                                 
708 1. tanú: Hati István (Schram 1970: I. 49). 
709 A magyarországi boszorkányperek általa vizsgált dokumentumai kapcsán Varga Mónika hívta fel a 

figyelmet arra, hogy a kétféle illokúciós erő nem különül el élesen egymástól. Varga amellett érvel 

ezenkívül, hogy a boszorkányfenyegetéseket nem lehet kinyilatkoztatásként értelmezni, mert szerinte 

„mind az idézetekből, mind a történetmondásból kiderül, hogy a boszorkány fenyegetése nem a 

kimondással egy időben teljesül.” Példaként a tanúvallomásokban sokat használt „mindjárást” határozót 

hozza fel, amely a kor használatában akár jelölhetett két hetet is (Varga 2018: 149). Bár a „mindjárást” 

valóban jelenthetett több hetet, Varga Mónika állítása számos példával cáfolható, hiszen sok esetben a tanúk 

pontosan a fenyegető beszédaktust követő azonnaliságot hangsúlyozzák tanúvallomásaikban. 
710 A boszorkányságról, rontásról szóló diskurzus „egyezkedő” természetét nem pusztán a tanúkihallgatási 

kontextus okozza. Vö. Hesz Ágnes romániai magyar közösségekben végzett antropológiai 

terepmunkájának eredményeit (Hesz 2017). 
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de egy korpuszépítő munka alapja nem lehet az egyéni interpretáció. A műfajadatbázisok 

célja a hasonló funkcióra használt hasonló szövegek egybefogása. Adatbázisunkban a 

legtöbb szöveg gyógyítószöveg. Lássuk tehát, hogy a tanúvallomások szerint a 

boszorkánysággal vádolt személyek milyen gyógyító megnyilatkozásokat tettek a kár 

helyrehozatalának érdekében. 

 

5. 4. 3. „Ebszar, kutyaszar, semminek tartom meggyógyítom” 

A fejezet elején bemutattam, hogy a ráolvasások kutatását illetően a boszorkányperek 

dokumentumai gazdag és sok esetben hiánypótló forrásanyagot jelentenek. Annak 

ellenére azonban, hogy rengeteg utalás van ráolvasó személyekre, illetve a ráolvasás 

gyakorlatára és technikájára, a szómágia tulajdonképpeni klasszikus műfajából, azaz 

konkrét ráolvasásszövegből viszonylag keveset tartalmaznak a boszorkányperek 

tanúvallomásai. Erre Pócs Éva már 1984-ben – a magyarországi boszorkányság 

kutatásának kezdetén, Komáromy Andor és Schram Ferenc forráskiadványait 

felhasználva – felhívta a figyelmet.711 Az azóta eltelt majdnem harminc év alatt a feltárt 

és kiadott perek száma megháromszorozódott, arányaiban azonban nem került elő sokkal 

több ráolvasás. Míg az 1985–1986-ban megjelent Magyar ráolvasások kétkötetes 

szövegkiadásában mindösszesen tizenhét szöveg származott boszorkányperek 

jegyzőkönyveiből,712 addig a 2014-ben megjelent Ráolvasások B kötet nyolcvan 

ráolvasást közölt e forrástípusból.713 

Mindezen felül azonban további hatvannyolc boszorkányperben több mint százszor 

jelenik meg egy nagyon markáns, jól körülhatárolható, sztereotip, egyszerű szövegtípus: 

Tudja, hogy megfenyegetvén őket Balla Istvánné, egy szép kis leánykájoknak a szemére 

mindjárást hályog ereszkedett; mivelhogy vasrostájok lévén, neki oda nem adták lencsét 

rostálni. De a tanú felesége borral jóltartotta, akkor megnézvén Balla Istvánné a szemét 

mondván – salvis auribus – lesz ebszar gondja neki: azomban a gyermek 

meggyógyult.714 

halottam Török Györgynétől, hogy egy bornyát vesztette meg Gováczáné, úgyhogy 

nyavalya törte. Odahívatvá Gováczánét, Gováczáné csak reátötte a kezit, mondván: - 

Nem lesz semmi gondja! Gyógyult-é meg nem tudom.715 

 

                                                 
711 Pócs 1984: 109. 
712 Pócs 1985–1986: I. 60, 64, 69, 70, 87, 107, 111, 119, 253, 254; 1986: II. 346, 355, 376, 470, 537, 565, 

571. Ehhez képest az 1986-ban megjelent Szem meglátott, szív megvert című válogatás, két új 

boszorkányperbeli ráolvasásszöveggel bővült (Pócs 1986). 
713 Ilyefalvi 2014a: F fejezet. 
714 1711, Debrecen (Komáromy 1910: 247). 
715 1735, Máramarossziget (Tóth G. 2005: 143). 
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A disszertáció szempontjából a feltárt szövegekkel kapcsolatban két kérdést kell 

feltennünk. Egyrészt, hogy értelmezhetőek-e a fenti megnyilatkozások gyógyító 

beszédaktusként, másrészt, miért ilyen gyakoriak a perekben, miért ez a leggyakoribb 

típus? 

A szövegeket tartalmi szempontból három csoportra oszthatjuk.716 1. Csak tagadást 

kifejezők: „semmi gondja” / „nem lesz semmi gondja”. 2. Csak az ürüléket megnevezők: 

„ebszar, kutyaszar” / „van szar”. 3. a tagadás és az ürülék vagy más egyéb trágár kifejezés 

együttes megjelenése: „Kutyaszar, semmi gondja nem lészen.” Grammatikai 

szerkezetüket tekintve előfordulhatnak: 1. jelen idejű kijelentő módban megállapításként: 

„szar gondgya (van)” / „ebszar gondgya (van)” / „eb gondja, kutya gondja (van)”, vagy a 

„gondja” nélküli alakban: „ebszar, kutyaszar”; „szar lelte”. 2. jövő időre vonatkoztatva 

kijelentő módban, mintegy ígéretként, biztatásként: „szar gondgya lesz!” / „lesz ebszar 

gondja neki” „kurvaanyád liszen gondod”. Ugyanakkor az utóbbi ellentettje is előfordul, 

azaz jövőre időre referálva, de tagadással: „ebszar sem lesz / eb szar gongya sem lesz.”717 

Az összetett (tagadást és az ürüléket is tartalmazó) szövegek grammatikai szerkesztés 

szerint ugyanígy kétfélék lehetnek: 1. jövőre vonatkoztató kijelentő módúak: „kutyaszar, 

semmi gondgja nem lészen”, „szar lelte semmi gongya nem lészen”, „szar lesz semmi 

gongya”, „szar liszen semmi gondod”, „szar lelke, nem lesz semmi gondgya” vagy 2. 

jelen idejű, kijelentő módú: „ebszar, kutyaszar, semmi sem, meggyógyul”, „eb, salve 

venia, szar, kutyaszar[...], semmi sem lesz belőle.” 

Mit jelentenek ezek a szövegek? Milyen szerepet tölt be az eb/szar/kurva e 

kifejezésekben? Hogyan tudjuk értelmezni ezt a megnyilatkozást, egyáltalán 

ráolvasásoknak tekinthetjük-e őket? Bár az „ebszar, kutyaszar, semmi sem” típusú 

ráolvasásszöveget a boszorkányperek tanúvallomásaiban sohasem nevezik ráolvasásnak 

– a leggyakrabban a mondotta, mondta, felelte, így szólván, megnevezésekkel élnek a 

tanúk718 –, a szavak erejébe vetett hit, és a ráolvasásfunkcióban való használat a 

metapragmatikai kommentárokból a legtöbb esetben kiderül.719 A tanúk számos esetben 

gyógyulásról vallanak,720 de még a sikertelen gyógyításról szóló történetek is abból az 

előfeltételezésből indulnak ki, hogy az elhangzottak alapján akár valamilyen pozitív 

                                                 
716 A szövegtípus összes előfordulását, területi és időbeli megoszlását lásd: Ilyefalvi 2014b: 452–453. 
717 Ilyefalvi 2014b: I. 7., 8., 27. 
718 Ilyefalvi 2014b: Melléklet I–II. táblázatok első oszlopait. 
719 Ilyefalvi 2014b: Melléklet I–II. táblázatok harmadik oszlopait. 
720 Lásd Ilyefalvi 2014b: I. Melléklet: 1–9, 10.3., 12., 13., 15.2., 16.1., 17.2., 17.3., 18., 19., 23.2., 23.5., 

24., 26.2., 27., 28.; II. Melléklet: 2., 3.2., 4–8., 11.1., 11.2., 12., 13., 15., 16., 19.1., 19.2., 20., 25., 26.1., 

26.2., 27.1., 27.2., 28., 29., 31.2., 32.1–4., 33., 35., 36., 37., 38.1., 38.2., 38.3., 39., 40.2., 41., 45. 
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változás is történhetett volna, de nem történt. Például egy bályogi tanúvallomásban úgy 

fogalmaz a tanú, hogy bár Banáné – a boszorkánysággal gyanúsított személy – azt 

mondta: „de nem leszen semmi gondott, de mindeazonáltal megh holt Hermánne.”721 

Máramarosszigeten az egyik tanú pedig nem tudja, hogy meggyógyult-e a kárvallott, de 

vallomásában benne van az az előfeltételezés, hogy Gováczáné kijelentésétől, miszerint 

„nem lesz semmi gondja” elvileg meggyógyulhatott volna a beteg.722 

A megnyilatkozás ráolvasásként való értelmezését segíti, hogy ez a legutóbbi időkig 

gyűjthető ráolvasástípus volt a magyar nyelvterületen, s számtalan párhuzama van a 20. 

századi magyar folklórban.723 A 20. századi kiszombori adat szerint az árpa 

gyógyításakor visszakézből a földre csaptak és azt mondták: „Nem az! Nem az! Nem az!” 

Vagy egy ugyancsak Csongrád megyei gyűjtés szerint Földeákon bal kézzel ütő 

mozdulatot végeztek a beteg szeme előtt s közben mondták: „Semmi, semmi, semmi!”724 

A Komárom-Esztergom megyei Kisbérről a boszorkányperekhez is hasonló szöveget 

gyűjtöttek, miszerint aki meglátta az árpát annyit mondott: „Szar, szar, szar!”725 

Pócs Éva a magyar ráolvasások tipológiájában a kijelentő formák (VI.), azon belül is 

a betegség letagadása, meghazudtolása alcsoportba helyezte a fenti szövegeket.726 E 

nagyon egyszerű ráolvasás hiedelemháttere az, hogy ha letagadom a betegséget, akkor 

nincs, „a jelenlegi állapot tagadásával együtt fejezi ki a teljesülés végeredményét 

(’betegség van – betegség nincs’).”727 Pócs Éva szerint a csoport szövegei a „mágia 

alapvető eszközkészletéhez tartoznak” és Európa minden pontján megtalálhatóak.728 A 

tartalmilag-formailag hasonló vagy azonos szövegek nem egymás variánsai, így 

esetükben a szövegek hagyományozódásáról valójában nem beszélhetünk.729 A 

                                                 
721 Ilyefalvi 2014b: II. 10.1. [Kurzív kiemelés tőlem: I.E.] 
722 Ilyefalvi 2014b: II. 31.1. 
723 Lásd Pócs 2014: IV. Kijelentő formák c. fejezet szövegeit. 
724 Pócs 2014: VI. 2. 
725 Pócs 2014: VI. 15. További variánsai: „szar van a szemeden”, vagy a „ne, szar nőtt a szemedre” (Pócs 

2014: VI. 17.1. és variánsai). 
726 Pócs 2014: VI. Kijelentő formák c. fejezet bevezetőjét. Diószegi Vilmos az árpa gyógyítására kapott 

válaszok alapján az ilyen típusú ráolvasásokat a fenyegető típusba sorolja – ahol az árpát valamilyen 

obszcén dologgal hozza kapcsolatba. A Magyar Néprajzi Atlasz eredményei alapján lokális jelenség, 

országosan nem ismert forma (Diószegi 1967). 
727 Pócs 1988: 652. 
728 Pócs Éva szerint az árpa vagy ritkábban egyéb bőrbetegségek „letagadására”, „szidására” svéd, francia, 

délszláv, szlovák, német adatok ismertek, főként párbeszédes formában. (pl. ’szarjon rá a kutya’ – délszláv; 

’köpd ki’ – svéd; ’nem igaz’ – jelentésű német) (Pócs 1988: 653); illetve vö. Pócs 2014: VI. Kijelentő 

formák: „[...] muss der Kranke dreimal von einen anderen zu sich sagen lassen: Du häst Garschkorn! und 

darauf jedesmal antworten: Dat schitt wat! Dann wird er das Übel los.” 
729 Pócs 1977c: 54. „[...] a hasonló vagy azonos szövegek nem egymással rokon szövegek; a hasonlóság 

vagy azonosság a köznyelvi kifejezési mód és a szituációk (betegség, beteg stb.) véges számának 

következménye. [...] A szövegekben a változó szituációnak megfelelő tartalmi különbségek, továbbá 

nyelvtani és stiláris különbségek lelhetők fel a szituációk köznyelvi kifejezhetőségének lehetőségein belül. 
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legkifejezőbben a boszorkányperek tanúvallomásaiban egy martonosi elbeszélésből 

világlik ki a ráolvasás értelme: 

Ebszar, kutyaszar, semminek tartom, meggyógyíttom.730 

 

Ahogy a kora újkori anyag esetében is, kisebb számban, de a letagadás, azaz elhárítás 

eszköze lehet más tabunak számító szó is a 20. században is, mint például a „kurva anyád 

árpája, pthü, pthü, pthü”.731 Fontos különbség azonban a betegséget letagadó ráolvasások 

20. századi és kora újkori megjelenését tekintve, hogy míg a 20. században csak bizonyos 

betegségekre (leginkább csak az árpa gyógyítására, vagy egyéb bőrbetegségekre) 

használták a szövegtípust, addig a boszorkánypereket illetően sok mindenre. Ahogy nincs 

„boszorkányspecifikus” betegség,732 a betegségnek megfelelő specifikus ráolvasás sincs. 

A láb, kéz különféle bajaitól – „felsugorodás”,733 „megsugorodás”,734 

„megnyomorodás”,735 „elromlás”,736 „dagadás”737 – a szemen való hályogig sokféle 

betegségre alkalmazták ezt a típust. 

A kifejezés ráolvasásként való értelmezését segítik továbbá azok a gyógyító gesztusok, 

amelyek olykor e szövegekhez (is) társulnak. Ezek közé tartozik, amikor például 

kézrátétellel mondja ki a gyógyító személy a ráolvasást. 1735-ben Máramarosszigeten a 

rontással vádolt Gováczáné a betegre „rátötte a kezit, mondván: Nem lesz semmi 

gondja!”738 Több esetben kenés,739 tapogatás/vonogatás/dörgölés740 vagy a kettő 

együtt,741 fürdetés,742 mosdatás743 kíséri a szöveget. „Zsírocskával” való kenés felett 

                                                 
A szövegeknek térbeli terjedésük vagy időbeli folyamatosságuk, tehát helyhez köthető, ill. körülhatárolható 

földrajzi elterjedtségük vagy kimutatható hagyományozódásuk (szövegfolklór értelemben) nincsen, a 

szövegek spontán, rögtönzött jellegűek.” 
730 1742, Martonos (Ilyefalvi 2014b: I. 23.1.). 
731 Pócs 2014: VI. 14.1. 
732 Kristóf 1998. 
733 Nagykároly, 1722 (Kiss–Pál-Antal 2002: 101). 
734 Marosvásárhely, 1752 (Bessenyei 2000: 245). 
735 Máramarossziget, 1714 (Tóth G. 2005: 60). 
736 Kassa, 1737 (Bessenyei 1997: 57). 
737 Abaúj-Torna vármegye, 1736 (Schram 1970: I. 20). 
738 Máramarossziget, 1735 (Tóth G. 2005: 143). 
739 Hódmezővásárhely, 1730 (Schram 1970: I. 235); Hódmezővásárhely, 1740 (Schram 1970: I. 267); Eger, 

1754 (Schram 1970: I. 427). 
740 Nagykároly, 1722 (Kiss–Pál-Antal 2002: 101); Marosvásárhely, 1752 (Bessenyei 2000: 245); Bereg 

megye, 1766 (Komáromy 1910: 710); Nagyváros, 1766 (Komáromy 1910: 699); Komárom, 1674 

(Bessenyei 2000: 52); Bihardiószeg, 1723 (Schram 1970: I. 105); Tallos, 1722 (Schram 1970: I. 525); 

Egervár 1742 (Schram 1970: II. 139); Kisvárda 1749 (Schram 1970: I. 411); Kisvárda 1751 (Schram 1970: 

II. 417). 
741 Martonos, 1742 (Kiss–Pál-Antal 2002: 711). 
742 Hódmezővásárhely, 1752 (Schram 1970: I. 307). 
743 Tiszafüred, 1729 (Schram 1970: I. 402). 
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mondta Bodorné: „Ebszar, kutyaszar, semmi biz ez, meg gyógyulsz belőle.”744 Ugyanígy 

cselekedett az egri Új Judit is, aki „valamely zirval meg kente kevéssé mindgyárt, s 

mondotta, hogy s. v. szar gongya se lesz.”745 A kenés leggyakrabban a köpéssel járt 

együtt. 1670-ben Nagybányáról az egyik kárvallott szerint a kezét „megpökdöste, 

megkente” s közben mondta a boszorkány, hogy „és szar gongya lesz!”746 A makói 

Szelenczy Erzsébet „megköpködvén a markát, háromszor a gyermeknek ábrázatját 

meghúzogatván gyógyított.”747 A debreceni Vezendi Andrásné Gyarmathi Katalin a 

ráolvasást a következők kíséretében mondja: „megcirógatta, háromszor a szemébe, 

arculattyára köpött, nyúl a sebben s mongya”,748 a kolozsvári Kádár Kata pedig a gyermek 

ruháját felhúzva testén köpdöste azt meg.749 A köpés az egész magyar nyelvterületen a 

20. századig elterjedt gyakorlatként az árpa és a szemverés gyógyító rítusaihoz köthető, 

de egyéb betegségek esetében is alkalmazták.750 

A vizsgált ráolvasástípusban a szar/ebszar/kutyaszar, kifejezés a tagadás 

nyomatékosítását szolgálja.751 Az ebszar gondja van, ebszar gondja lesz, szar gondja 

sincs, vagy rövidült alakjában ebszar, kutyaszar így azt jelenti, hogy ’semmi gondja / baja 

nincs’, vagy ’semmi baja nem lesz’. A frazéma az eb szó általános visszaszorulásával 

állandósult és egyeduralkodóvá lett s a kutya baja, kutya baja sincs, vagy szintén rövidült 

alakjában a kutya baja formulaként a mai nyelvben is számtalan esetben használjuk. 

Jelentése ma már a probléma lekicsinylése, annak kifejezése, hogy az illetőnek semmi 

baja sincs,752 az eredeti mágikus-gyógyító ráolvasás jelentése – miszerint ha letagadom a 

betegséget, akkor megszűnik a betegség – mára már eltűnt, kiveszett. Az ebszar, 

kutyaszar tehát a tagadás trágársággal történő kifejezése.753 

                                                 
744 Hódmezővásárhely, 1740 (Schram 1970: I. 267). 
745 Eger, 1754 (Schram 1970: I. 427). 
746 Nagybánya, 1662–1665 (Balogh 2003: 60). 
747 Makó, 1757 (Klaniczay–Kristóf–Pócs 1989: I. 207). 
748 Debrecen, 1730 (Bessenyei 1997: 418). 
749 Kolozsvár, 1733 (Komáromy 1910: 470; Pakó–Tóth G. 2014: 337). 
750 Lásd például árpagyógyító szövegekez kapcsolódóan: „pthü, pthü, múljék el az árpa (a szemedről)”, 

„pthü, pthü, maradjon el rúlad!”, „pthü, pthü, vesszen el”. Diószegi 1967. Salamon Anikó 20. századi 

néprajzi gyűjtéséből vö. a fejfájás, kígyómarás, illetve a tehén tőgyének dagadása elleni szövegek a köpés 

rítusával kísérve (Salamon 1987: 194–199). Vajkai Aurél 20. század közepi Borsa-völgyi kutatásai során 

állapítja meg, hogy a ráolvasások befejezésekor köpnek (főleg a szentaltal tüze, anyajegy, papfalat és 

szemárpa orvoslására), sőt még a kelés ellen készített írt is leköpik főzés közben (Vajkai 1943: 56). További 

adatokat a nyállal és köpéssel történő gyógyításhoz lásd ugyancsak Vajkai Aurél Borsa-völgyi gyűjtésében: 

Vajkai 1943: 104, 147, 148. 
751 Vö. Hadrovics 1995: 72. Hadrovics László bár idézi a boszorkányperek adatait mint a frazéma történeti 

előzményét, nem utal arra, hogy jelentése és funkciója más volt még ekkor. 
752 Lásd Bárdosi (főszerk.) 2003: 197; Forgács 2004: 414; Eőry (főszerk.) 2007: 943. 
753 Tolcsvai Nagy Gábor 1985-ös cikke szerint a tárgyak, jelenségek rosszalló megítélésekor az egyik 

leggyakrabban alkalmazott jelző a szar, s e gyakori használatban lesz a legkülönfélébb szószerkezetek 

tagja, melyek közé tartozik a tagadó értelemben vett használata: a szart: ’nem’, szart sem ér: ’nem ér 
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A fentiekből kiindulva tehát azt gondolhatnánk, hogy e megnyilatkozások a per 

kontextusában mindenképpen gyógyító beszédaktusok. Ugyanakkor, ha tüzetesebben 

megnézzük a megnyilatkozásokhoz kapcsolódó metakommunikatív értékeléseket, akkor 

azok ugyanúgy, ahogy a fenyegetésnél is, számos ponton elbizonytalaníthatnak minket. 

A megnyilatkozók ugyanis a gyógyító beszédaktusokat is sokféleképpen értelmezik. 

Egyes esetekben például egyértelműen a megnyilatkozáshoz kötik a gyógyulást, és nem 

említenek meg semmiféle ahhoz kapcsolódó gyógyító rítust: 

azt mondá Fekete Mártonné, hogy mennjen haza kegyelmed, nem lesz semmi gondgya 

azután nem lött semmi bántódása az öcsém lábának, meggyógyult.754 

 

Más esetekben a megnyilatkozáshoz tartozik gyógyító rítus is, és a megfogalmazásból 

az derül ki, hogy inkább a cselekedethez köthető a gyógyulás, mintsem az 

elhangzottakhoz: 

rajtamenvén aztán a fatens asszony Varga Istvánnéra, mutogatván sebeit a lábán, ki is így 

szólott a fatensnek: semmi az, csak (salva venia) disznó-ganéjjal kösd be, semmi 

bajod nem lészen, melyet megcselekedvén, fatens mindjárt meggyógyult755 

a bornyuhoz menvén vegig tapogatta az hátát, s mondotta, semmi gonngja nem leszen, 

csak a ló rugta meg. azon tapogatasa utan a bornyu jobban lett, és enni kezdett, a földhöz 

sem verte magát, hanem meg gjogjult, s mostis él.756 

 

Ugyanakkor arra is találhatunk példát, hogy a beszédaktushoz tartozó cselekedet 

elvégzése a beszélő szerint nem használt: 

azt mondotta Deresné, hogy: te kutya, ne fél semmit, neked semmi gondod nem lesz, 

csak hajnalban az kerékvágáson vágass kilenc keresztet. Amint is megcselekettette, de 

semmit nem használt757 

                                                 
semmit’ (Tolcsvai Nagy 1985: 153). A kora újkori boszorkányperek alapján a szar tagadó értelemben való 

használatához lásd: Ilyefalvi 2014b: 418–420. A mai nyelvhasználatban durvább kifejezésként hasonlóan 

sok összetételben a faszt, a lófaszt szerepel tagadásként. Tagadó értelemben vett használatát lásd továbbá: 

Bárdosi (főszerk.) 2003: 314; illetve Pusztai (főszerk.) 2003: 1224. O. Nagy Gábor szerint a kutya szó 

„erősen rosszalló és már inkább csak érzelmi, semmint határozott fogalmi elemeket tartalmazó 

jelentéséből” alakultak ki az olyan kifejezések, amelyekben ‘senki’ vagy ‘semmi’ a kutya jelentése. 

Például: kutyába se veszi: ‘semmibe se veszi’, kutyának sem kell: ‘senkinek sem kell’ (O. Nagy 1965: 200). 

Az eb és a kutya semmiséget kifejező, tagadó használatára számos közmondás, szállóige ismert, melynek 

jelentése: ‘semmit sem ér’. Például Dugonics András szólásgyűjteményéből: „Eb a’ varga talp nélkűl, Eb 

a’ diák könyv nélkűl, Eb a’ király ország nélkül, Eb a’ vásznos rőf nélkül, Eb a’ zsidó kereskedés nélkül 

[...]”. Idézi: Forgács 2005: 181; valamint vö. Prohászka 1958: 379. Az eb és kutya tagadására lásd továbbá: 

Hadrovics 1995: 72. Arra vonatkozóan, hogy a kutyának miért lett ennyire negatív szerepe lásd: Szabó 

1894: 63; Kertész 1922: 91; O. Nagy 1965: 200–201; Hadrovics 1995: 186; Forgács 2005: 177. A kutya 

más nyelvben is gúnyszóként, szitokszóként szerepel, Szabó Ernő latin, görög, héber, német, angol, francia, 

olasz, spanyol, arab példákat hoz (Szabó 1894: 65–66). 
754 1723, Bagos, Kraszna vm. (Kiss–Pál-Antal 2002: 157). 
755 1720, Pelsőc, Gömör-Kishont vm. (Klaniczay–Kristóf–Pócs 1989: I. 260). 
756 1723, (Bihar)Diószeg, Bihar vm. (Schram 1970: I. 105). 
757 1721, Kassa, Abaúj-Torna vm. (Bessenyei 1997: 53). 
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Az utolsó példából pedig az tűnik ki, hogy bár elhangzik „a semmi az, meggyógyul” 

típusú megnyilatkozás, azonban a tanú a gyógyulást valamilyen szernek, s nem az 

elhangzottaknak tulajdonítja: 

arra azt felele Jobbagy Eörsi: ej Pannaszon semmi az meg gyogyul, azután csak hamar 

meg gyogyut, de nem tudgya, hogy micsodas szerrel gyogyitotta.758 

 

A vizsgált gyógyító szövegekkel kapcsolatban a fenyegetésekhez hasonlóan ugyanúgy 

különböző véleményeket és értelmezéseket olvashatunk a gyógyulás bekövetkeztének 

idejét illetően is (azonnal, hamar, utána stb.). A különféle értelmezések ebben az esetben 

is arról győznek meg minket, hogy nem lehet szigorúan szétválasztani a különböző 

performativitású, egymással rokon beszédaktusokat. 

Ugyanakkor a megnyilatkozások performatív fokozatától függetlenül az mégiscsak 

magyarázatra szorul, hogy amennyiben ismeretes a boszorkányperek boszorkánysággal 

gyanúsított személyei által használt gyógyító megnyilatkozás, akkor az a legtöbb esetben 

a fent említett szövegtípus. Miért? Miért ez a leggyakoribb, a gyógyítással kapcsolatba 

hozható szöveg a kora újkori magyar boszorkányperek tanúvallomásaiban? 

A válaszhoz a megnyilatkozás rontásnarratívumban elfoglalt helyét kell 

megvizsgálunk, ugyanis a betegséget letagadó ráolvasás kizárólag a fenyegető/átkozódó 

elbeszéléstípusban jelenik meg, mégpedig az eseményeket befejező morfológiai 

egységként. Amennyiben tehát a beszélők konkrét szöveget rendeltek a 

fenyegető/átkozódó rontásnarratívum ezen morfológiai egységéhez, az minden esetben 

az „ebszar, kutyaszar”, „semmi gondod” betegséget letagadó, egyszerű, sztereotip 

ráolvasás volt. A boszorkányperek jegyzőkönyveiből származó egyéb, „klasszikus, 

hagyományos” ráolvasások nem a rontásnarratívum kontextusából kerültek elő. 

[…] a mikoron az fátens Gonda Istvánhoz szegődött szolgáúl, ott lakván, egy 

alkalmatossággal Kósné oda menvin a fátensnek szállásra, mondotta nékie: – Te ne járj 

ide mert én ugy állottam ide hogy te ne járj az én szállásomra! – mely szavára a fátensnek 

szállásárul el indulván Kósné mondotta: – No várd meg, mert ezt bizony harmadnap 

mulva meg tromfolom, 

és a mikoron az harmadnap bé tölt volna, az lába ujján támadott a fátensnek egy pokolvar, 

ki miat nehezen járhatott, 

mely dolgáért Kósnét fenyegetvin illyenkippen: – Te Kósné, a lábomat meg gyogyics, 

mert bizony te dolgod, hogy ha meg nem gyógyitasz, az házadban égetlek, 

                                                 
758 1721, Esztergom, Esztergom vm. (Schram 1970: I. 354). 
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kire felelvin Kósné: – Ne filyen, mert semmi gondgya nem liszen harmadnap mulva 

csak hogy mindgyárást emberre kiáltotok – mely igéreti szerint Kósnénak a fátens lába 

harmadnapra meg is gyogyult.759 

 

A fenyegető/átkozódó rontásnarratívum így vált kerekké. A boszorkányok szájába 

adott, konstruált sztereotip fenyegetések („no várjál, megbánod te még ezt” stb.) párja a 

történet végén szereplő, ugyancsak sztereotip gyógyító ráolvasás, melynek funkcióját az 

„ebszar, kutyaszar, semmi sem” típusú szöveg töltötte be. A ráolvasástípus közismert volt 

a 20. századi felolklórgyűjtések korában és a kora újkorban is. Ez nem a népi specialista 

gyógyító repertoárjához tartozó speciális szöveg, hanem a mindenki által jól ismert, akár 

napi szinten alkalmazott frazéma. 

A boszorkányfenyegetések ugyanakkor nem csak, vagy nem kizárólag a peres 

kontextus miatt lehettek ennyire sztereotipak. Elgondolkodtató a kérdés tekintetében Olga 

Krisztoforova 2000-es évek eleji észak-oroszországi terepmunkája. Krisztoforova szerint 

az általa vizsgált Verhokamje régióban pontosan attól vált valaki gyanússá a 

boszorkányságot illetően, ha a „várjál, megbánod/megemlegeted te még” típusú nagyon 

sztereotip, legegyszerűbb, a kárra vonatkozóan nem kifejtett megnyilatkozást tett. Az 

explicitebb, a kárra vonatkozó konkrét, részletesebb tartalommal bíró fenyegetéseket 

inkább csak hőzöngésnek, vagy „blöffnek” tartották az általa vizsgált közösségekben a 

beszélők.760 

Függetlenül attól, hogy a sztereotip rontó fenyegetés, vagy a gyógyító ráolvasás valaha 

is elhangzott-e, a rontásnarratívumban többnyire a boszorkányság, rontás helyi 

képzeteinek megfelelően, közös, szimbolikus nyelvet használva reprezentálták a beszélők 

az eseményeket. Michael Ostling a kora újkori lengyel boszorkányperek ráolvasásait és 

rontó kifejezéseit elemezve jegyzi meg, hogy, ahogy ma mindenki tudja, hogy a varázslók 

nyelvi eszköztárához tartoznak például az „abrakadabra” vagy a „hókuszpókusz” 

kifejezések, úgy a kora újkori Lengyelországban is mindenki tisztában volt azzal, hogy a 

boszorkányok azt mondják, hogy „I take the profit, but not the whole thing”.761 A 

magyarországi pereket tekintve pedig megállapíthatjuk, hogy az „ebszar, kutyaszar” 

típusú megnyilatkozás egy olyan gyógyító beszédaktust jelölt, melynek sikeressége a 

vádlott boszorkány volta melletti érv lehetett. Ostling szerint tehát függetlenül attól, hogy 

ezek a ráolvasások, rontó igék valaha is elhangzottak, vagy sem, a közös nyelv és kultúra, 

                                                 
759 1724, Gyula, Szeghalom, Békés vármegye (Schram 1970: I. 38). 
760 Krisztoforova 2019. 
761 Ostling 2011: 19–20. 
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amit a tanúvallomások szereplői beszéltek, képessé tette őket arra, hogy ilyen nagyon 

egyszerű, ugyanakkor strukturálisan a „mágia generatív grammatikája” szerint helyes 

megnyilatkozásokat tegyenek. De az, hogy tudja, ismeri, nem jelenti sem azt, hogy ez 

valaha elhangzott volna, sem azt, hogy minden körülmények között azt gondolja, hogy a 

kifejezés mint szómágia működik. Annyit jelent csupán, hogy a kor gondolkodása, 

világképe szerint, nem kizárólagosan ugyan, de reális és potenciális lehetősége van a két 

jelenség közötti ok-okozati összefüggésnek (a beszédaktus elhangzása és a rontás, 

gyógyulás).762 S legfőképpen azt jelenti, hogy egy ilyen típusú rontásnarratívum 

elmondása, benne a mindenki számára jól dekódolható ráolvasástípussal, a vádlott 

boszorkány volta melletti egyértelmű megnyilatkozásnak számíthatott.763 

 

5. 5. Az elemzések tanulságai 

 

A boszorkányperek kontextusában valójában bármi állhatott gyógyító/rontó ráolvasás 

funkciójában. Bármi, amit a boszorkányüldözés diskurzusában a boszorkánysággal 

gyanúsított személynek tulajdonítottak. Ugyanakkor beazonosíthatunk gyakrabban 

használt kifejezéseket.764 A különböző egyéni interpretációk vizsgálatával a 

boszorkányságról és/vagy rontásról való beszélés különféle stratégiái kerültek 

felszínre.765 Bár a boszorkányság és a rontás diskurzusának megértéséhez elengedhetetlen 

a perek szoros olvasatát elvégezni, ugyanakkor, ahogy a 20. századnál sem lehetett az 

adatközlők emikus fogalomhasználatát és interpretációit a korpuszépítő munka alapjává 

tenni, úgy a kora újkori szövegállomány esetében sem lehetett ezt tenni. 

                                                 
762 Ostling 2011: 16. 
763 Antropológiai terepmunkák és történeti antropológiai munkák sora bizonyította, hogy a 

boszorkányságról, vagy tágabban a rontásról szóló diskurzus alapvetően „egyezkedő” természetét, a felek 

mindig valamilyen céllal használják és mondják el a rontásnarratívumot. Olga Krisztoforova szerint például 

a 21. század eleji Észak-Oroszországban elmondani egy olyan rontásnarratívumot, amelyben ugyan 

elhangzott a fenyegetés, de nem történt utána semmiféle kár, a szóban forgó személy boszorkány volta 

elleni egyöntetű állásfoglalásnak minősült, de ezzel párhuzamosan másfajta vélemények is léteztek, hiszen 

egy közösségen belül az esetekről forgalmazott történetek soha nem egységesek, hanem folyamatosan 

változnak (Krisztoforova 2019.) Vö. továbbá: Kristóf 1998; Hesz 2017. 
764 Michael Ostling állapítja meg a lengyel boszorkányperek ráolvasásait, rontó igéit illetően, hogy azok 

tartalmukat tekintve nagyon változatosak lehettek. Persze néhány általános kifejezés és szimbólum időről 

időre feltűnhet akár széles földrajzi viszonylatban és időtávban, de valójában a szövegek struktúrája és 

logikája, a grammatika biztosítja a széleskörű improvizációt: „common repertoire of symbols, a common 

cultural logic of metaphor and analogy” (Ostling 2011: 16). 
765 Arról, hogy hogyan és miért beszélnek egy romániai magyar faluban az emberek a rontásról, és hogyan 

alkalmazzák a diskurzust különböző kontextusokban lásd: Hesz 2017. A hiedelemről való beszélés 

különböző stratégiáit általánosan lásd továbbá: Blos-Jáni 2005; Keszeg 2013. 
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Az elemzések további tanulsága, hogy a perszövegek digitális kiadása meggyorsítja 

ugyan a kutatás szempontjából releváns adatok megtalálását (például rákereshetünk a 

különböző beszédaktusigékre, mint például fenyegetés, ráolvasás, mocskolódás, 

szidalmazás stb.), ugyanakkor a keresés csak bizonyos szintig automatizálható. Nemcsak 

azért, mert a beszélők-lejegyzők sokféleképpen jelölhetnek egy-egy gyógyító illetve 

rontó beszédaktust, hanem azért sem, mert csak a kontextust megvizsgálva dönthetjük el, 

hogy egy-egy megnyilatkozást érdemes-e felvenni a digitális magyar adatbázisba, vagy 

sem. 

A boszorkányperek speciális kontextusát ugyanakkor csak nagyon körülményesen 

lehet rögzíteni az alapvetően folklorisztikai szöveggyűjteményekre tervezett digitális 

magyar ráolvasás-adatbázisban. Éppen ezért a jövőben nem az adatok kiemelését, hanem 

inkább a digitális boszorkányper-adatbázisban való annotálásukat tarthatjuk követendő 

iránynak. Esetleg a későbbiekben a digitális boszorkányper-adatbázist összeköthetjük a 

digitális magyar ráolvasás-adatbázissal. A digitális boszorkányper-adatbázisban az 

elhangzott beszédaktust, a beszédaktusigét, a beszédaktus perlokúciós hatását és a 

megnyilatkozó perbéli szerepét (gyanúsított – vádlott) lenne érdemes jelölni.766 A 

digitális magyar ráolvasás-adatbázisba egyelőre csak azok a szövegek kerülnek be, 

melyeknek ismertek 20. századi párhuzamai.767 

A fejezet bevezetőjében többek között amellett érveltem, hogy a kora újkori 

boszorkányperek forrásai rendkívüli lehetőséget biztosítanak arra, hogy feltérképezzük a 

néprajzi gyűjtéseket megelőző korok szóbeliségben élő ráolvasáshagyományát. A több 

mint kétezer magyarországi per áttekintése után ugyan csekélynek tűnik az a néhány 

ráolvasásszöveg, amellyel bővíteni lehetett a digitális magyar ráolvasás-adatbázist, 

mégis, a fejezetben tárgyalt „ebszar, kutyaszar”, „semmi gondja” típusú szövegek kora 

újkori jelenlétének kimutatása jelentős eredmény a ráolvasáskutatás szempontjából. 

Ugyanis, ahogy a harmadik fejezetben korábban utaltam rá, e nagyon rövid, kizárólag a 

                                                 
766 A kora újkori magyar perszövegek pragmatikai jelölése az 1990-es években tulajdonképpen egyszer már 

elindult a Κλειω számítógépes program segítségével. A nevek, terminusok, évszámok és numerikus adatok 

kódolásán kívül a perszövegek tartalmi elemeinek különböző szinteken absztrahált és tipizált fogalmait 

jelölte a boszorkányságkutató csoport. A kódolási kérdőívet Klaniczay Gábor és Pócs Éva állította össze, 

melyben a 335. kérdőpont a fenyegetésre, fenyegetésekre vonatkozott. A kódolási segédlet különválasztotta 

a boszorkány és a kárvallott fenyegetését, és külön kitért a fenyegetés következményére, valamint a 

beszédaktus szószerinti rögzítésére (Klaniczay–Pócs–Tóth G.–Wolosz 2001: 295). Bár a Κλειω-kódolás 

végül túlságosan időigényesnek tűnt, és a szoftver fölött közben az idő is eljárt, a korpuszból ugyanakkor 

ma is lehívhatók a fenyegetésként kódolt szövegek, s remélhetőleg a szövegek digitális előkészítése a 

jövőben pragmatikai annotációval egészül ki. 
767 Tulajdonképpen azok, amelyek már a Ráolvasások B kötetbe is bekerültek (vö. Ilyefalvi 2014a: F 

fejezet). 
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szóbeliségben élő, olykor trágár vagy obszcén elemeket is tartalmazó egyszerű 

ráolvasástípusra eddig a folklorisztikai gyűjtéseket megelőző korokból csak néhány adat 

volt ismert. Ugyanakkor, mivel a szövegek a boszorkányság diskurzusába ágyazva 

jelennek meg, annak vizsgálatára nem megfelelőek, hogy vajon a ráolvasástípus a kora 

újkori Magyarországon tényleg ennyire sokféle betegségre – tkp. bármilyen a 

boszorkánynak tulajdonított rontásra – alkalmazható volt, vagy csak jól ismertsége és 

sztereotip volta miatt vált a rontásnarratívum általános elemévé. Az utóbbi változat 

valószínűbbnek tűnik. 
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6. A RÁOLVASÁSKORPUSZ TÁVOLI ÉS SZOROS OLVASATA DIGITÁLIS 

ESZKÖZÖKKEL 

 

Az előző fejezetekben bemutattam, hogy a magyar digitális ráolvasás-adatbázis 

hogyan és milyen elvek alapján készült, a digitalizáció folyamán milyen akadályokkal 

kellett megküzdenünk, a felmerülő kérdésekre pedig milyen lehetséges válaszokat 

adhatunk. Az adatbázis-építés (olykor nagyon is praktikus és gyakorlati) kérdései 

bővítették és árnyalták a műfajról és a korpuszról alkotott elképzeléseinket, tudásunkat.  

Ugyanakkor adódik a kérdés, mit kezdjünk egy félkész adatbázissal? A digitális 

bölcsészettudományi projektek, ahogy a korábbiakban láttuk, nagy erőforrás-igényűek, 

így értelemszerűen vetődik fel a kérdés: megéri? Mire tudjuk használni a digitális 

ráolvasás-adatbázist azonkívül, hogy meggyorsítja az adatkeresési műveleteket és 

bárhonnan könnyen elérhetjük a kívánt szövegeket? 

A disszertáció utolsó fejezetében arra teszek kísérletet, hogy néhány példán keresztül 

bemutassam: a digitális adatelőkészítés segítségével milyen új vizsgálatok végezhetők a 

korpuszon már e „félkész” szakaszban is. Ezzel párhuzamosan tárgyalom a fejezetben azt 

is, hogy ezek az elemzések miként készíthetők el programozói tudás és/vagy programozó 

segítsége nélkül. Ugyanis bármennyire lenyűgözőek, (vagy olykor éppen vitatottak) az 

elmúlt 10–15 év számítógépes folklorisztikai eredményei, fontos tudatosítani, hogy a 

digitális technológiát használó kutatók vagy bizonyos szinten maguk is értenek a 

programozáshoz, vagy – ahogy az a digitális bölcsészettudományi projektekre általában 

is jellemző – az elemzéseket és kutatásokat informatikusokkal együttműködve végzik és 

jegyzik. 

A kérdés azért is merülhet fel, mert a kezdeti számítógépes humántudományi 

kutatásokhoz képest a digitális bölcsészet léptékváltáson túli másik nagy újdonsága, hogy 

ma már olyan (sok esetben ingyenes online) programok és eszközök állnak a bölcsészek 

rendelkezésére, amelyek használatához nem szükséges programozói tudás.768 Azok a 

technikák és eszközök (vagy legalábbis elődjeik), amelyek a Web előtt csak egy szűk 

réteg számára voltak elérhetők és általában csak és kizárólag egy meghatározott 

tartalmon, vagy eszközön működtek, használatukhoz pedig speciális informatikai 

képzettségre volt szükség, ma már mindenki számára hozzáférhetőek, ráadásul – 

                                                 
768 Bár a digitális bölcsészetet nem lehet egy technikával vagy egy konkrét elmélettel leírni, az utóbbi évek 

tudománytörténeti kutatásai azt bizonyították, hogy a World Wide Web megjelenése változtatta meg 

gyökeresen a kutatásokat. (Rockwell–Sinclair 2016: 75–81). 
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Geoffrey Rockwell és Stéfan Sinclair szerint – mindenütt jelen vannak. A számítógépes 

szövegelemzések, infografikák és adatvizualizációk például elárasztják az internetes 

újságírást,769 és egyre nagyobb az igény, hogy a felkínált eszközöket legalább 

felhasználói szinten alkalmazni tudjuk a kutatásokban is, ismerjük azok lehetőségeit és 

korlátait, és ezzel együtt sajátítsunk el egy újfajta olvasási és elemzési módot. A 

nagyléptékűség ugyanis megváltoztatja azt amit, de azt is, ahogy olvasunk.770 

 

6. 1. A korpusz a metaadatok tükrében 

 

A humán tudományokban elsőként Franco Moretti „távoli olvasat” módszere hívta fel 

a figyelmet a nagyléptékű metaadatsorok számítógépes kutatásának potenciáljára.771 

Rockwell és Sinclair megfogalmazása szerint a nagyléptékű elemzések leginkább az 

epidemiológiához hasonlíthatók: nem az indítékokat, hanem a szimptómákat vizsgálják. 

Azaz nem az egyes szövegek vagy jelenségek jelentését akarják feltárni (ahogy a közeli, 

szoros olvasatkor történik), hanem az észlelt „tünetekre” igyekeznek magyarázatokat 

adni.772 

Mit tudunk megállapítani a digitális magyar ráolvasáskorpuszról a metaadatok 

tükrében? A digitális adatelőkészítésnek köszönhetően például minden eddiginél jobban 

látjuk a korpusz összetételét.773 Bár a korpusz aránytalanságai eddig is ismertek voltak 

(nevezetesen, hogy a néprajzi gyűjtésekből származókhoz viszonyítva kevés történeti 

adatunk van), most sokkal árnyaltabb képet kapunk az aránytalanságok mértékéről és 

mibenlétéről.774 

  

                                                 
769 Rockwell–Sinclair 2016: 65. 
770 Hayles 2012: 28; Rockwell–Sinclair 2016: 114. 
771 Moretti 2007. Kathleen Ragan meseelemzéseiben arra mutatott rá, hogy az általa vizsgált korpuszban a 

mesék domináns szereplőinek neme és a mesélők neme között szoros függőségi viszony állapítható meg 

(Ragan 2009). 
772 „Interpretation engages the meaning of the text. It brings forth the idiosyncratic uniqueness. Explaining, 

on the other hand shows the relationship between documents and can be used to trace a history of 

relationships. Explaining is not about re-evking the meaning of literary text, but about discovering the large-

scale patterns of change in texts” (Rockwell–Sinclair 2016: 116). Vö. ezenkívül: Péter 2016; Labádi 2014b. 
773 A doktori disszertáció befejezésének idejében a funkció, település és tipológiai összesítés az adatbázis 

félkész állapota miatt még nem volt lehetséges. 
774 Tóth G. Péter segítségét 6.1. alfejezet kimutatásainak elkészítésében ezúton is köszönöm. 
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6.1 A magyar ráolvasások korpuszának Photoshopban megrajzolt vizualizációja 
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A 6.1. képen a magyar ráolvasások korpuszának egy Photoshopban rajzolt 

vizualizációját láthatjuk. Az ábrával egyrészt szerettem volna bemutatni a kétféle 

hagyomány (szóbeli és írásbeli) különbségeit, egymáshoz viszonyított arányát, a korpusz 

forrásainak időbeli eloszlását, a források sokszínűségét, és a gyűjtési technika változásait. 

A digitálisan rajzolt infografikában kiemeltem a ráolvasáskutatás egy-egy fontosabb 

mérföldkövét is (Bagonyai-ráolvasások mint a műfajra vonatkozó első adatok 1488-ban, 

Ipolyi Arnold 1846-ban, mint első, folklorista közlő), a boszorkányperek 

tanúvallomásaiból származó adatokat pedig próbáltam az orális és írott források közötti 

határzónában elhelyezni. Bár az infografika sokat elárul a korpuszról, ugyanakkor nem 

tükrözi a valódi számarányokat és egyenetlenségeket. Ennek láttatására már számítógépes 

elemzéseket kell segítségül hívnunk. 

A 2018. augusztus 31-én lezárt adatbeviteli állapot szerint a korpusz 82,11%-át 20–

21. századi gyűjtött szöveg alkotja. 

 

 

6.2 A ráolvasáskorpusz adatainak időbeli megoszlása 

 

A szövegállományt forrástípusonként áttekintve a néprajzi gyűjtések aránya viszont 

még ennél is nagyobb. Az adatok összesen 90,98 %-a származik 19–20–21. századi 

folklórgyűjtésből.775 

                                                 
775 A szóbeliségből gyűjtött (89,37%), valamint adatközlők kéziratos füzeteiből származó adat (1,61%) 

összesen 90,98%. 

1. 1488–1499 2. 1500–1599 3. 1600–1699 4. 1700–1799 5. 1800–1899 6. 1900–2008

Adatsor1 3 84 184 211 594 4938

Adatsor2 0,05% 1,40% 3,06% 3,51% 9,88% 82,11%
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6.3 A ráolvasáskorpusz adatainak időbeli és forrástípusonkénti eloszlása776 
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6.4 Az 1851 előtti ráolvasásadatok időbeli és forrástípusonkénti eloszlása 
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6.5 A ráolvasáskorpusz forrásai 

 

A történeti források esetében az arányok a forrásfeltárás esetlenségét és 

véletlenszerűségét reprezentálják.777 Ezenkívül feltűnő a néprajzi gyűjtés-kéziratok, azaz 

a népi írásbeliség adatainak szinte teljes hiánya, ennek magyarázatát a folklorisztika 

kezdeti önmeghatározása (elsősorban az oralitást kutató diszciplína) adja.778 

Tanulságos megvizsgálni azt is, hogy a néprajzi gyűjtés-adatok (jelenleg összesen 

5476 adat) hogyan oszlanak meg a 19–20. század folyamán. Az alábbi grafikonon húsz 

évenkénti bontásban láthatjuk a néprajzi gyűjtések számszerűsített adatait. 

 

 

6.6 A ráolvasáskorpusz néprajzi gyűjtési adatainak eloszlása húsz éves időperiódusokra bontva779 

                                                 
777 Ilyefalvi 2014a: 21–23. 
778 Főként Takács Györgynek köszönhetően ez az állomány is bővült a legutóbbi időkben, de az adatokat a 

digitális ráolvasáskorpuszba még nem dolgoztuk be. Vö. például: Takács 2018. 
779 Mivel számos esetben a gyűjtési adatokat –tól –ig eljárással nekünk kellett pótolni, a húsz évenként 

felvázolt kimutatás csak hozzávetőleges képet mutat. 

Adat

Teljes korpusz 6037

Babonaellenes írás 29

Boszorkányper 162

Egyházi és világi hatóságok f. 7

Házi mindeneskönyv 194

Kincskereső varázskönyv 81

Kódex 18

Marginália 48

Misszilis levél 2

Ismeretlen 4

Gyűjtés 5395

Gyűjtés-kézirat 97
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Az 1960–1979 közötti adatok száma kiugróan magas, a néprajzi gyűjtésből származó 

ráolvasások 45%-a, összesen 2450 adat. A magyar néprajztudomány, illetve a magyar 

ráolvasáskutatás történetét ismerők számára e fenti számarányok talán nem meglepőek, 

de mindenképpen magyarázatra szorulnak. A Magyar Néprajzi Atlasz (továbbiakban 

MNA), a Magyar Néphit Topográfiája (továbbiakban MNT) és a Szolnok megye Néprajzi 

Atlasz (továbbiakban SZMNA) terepmunkái során több kérdés is érintette a ráolvasással 

történő gyógyítás/rontás gyakorlatát, e kérdőíves terepmunkáknak köszönhetően 

országos szinten vannak adatok a jelenségre.780 Ugyanakkor, ha az atlaszos adatok nélkül 

állítjuk össze a kimutatást, akkor is azt figyelhetjük meg, hogy az 1960-as, de főként az 

1970-es évektől kezdődően intenzíven gyűjtötték a kutatók a ráolvasásokat. Az összes 

néprajzi gyűjtés 33%-a még így, azaz az atlaszos gyűjtések nélkül is ebből a korszakból 

származik. A „tünetre” magyarázatként szolgálhat egyrészt, hogy az 1960-as és 1970-es 

évektől a népi vallásossághoz, illetve néphithez köthető témák kutatása már nem ütközött 

a regnáló rezsim tiltásaiba, másrészt, hogy néhány elkötelezett ráolvasáskutató 

tevékenysége ebben az időszakban indult meg, illetve teljesedett ki.781 

 

 

6.7 A ráolvaskorpusz néprajzi gyűjtési adatainak eloszlása az MNT, MNA és SZMNA adatai nélkül 

 

Mivel a digitális szövegelőkészítés során külön jelöltük a rítusokat, és azt is, hogy 

mely esetekben tartozik beszédaktus, azaz ráolvasásszöveg az adatokhoz, megnézhetjük, 

hogy a rítusleírások és a ráolvasásszövegek milyen arányban szerepelnek a korpuszban. 

                                                 
780 Barabás 1958; Diószegi 1967; Pócs 2001a; 2001b; 2014: 42. 
781 Vö. Pócs Éva 2014: 34. 
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Ugyan sejtéseink, benyomásaink lehettek erről korábban is, e kérdés feltevését és az arra 

adható számszerűsített választ a digitális adatelőkészítés teszi lehetővé. 

 

 

6.8 A néprajzi gyűjtések adat, szöveg és rítusadatainak száma 

 

A fenti táblázatból látható, hogy a korpuszban a ráolvasásadatok 95%-hoz tartozik 

szöveg, mely jól alátámasztja azt a korábbi, a harmadik fejezetben megfogalmazott 

állítást, hogy a magyar kutatók a műfaj dokumentálásakor elsősorban azokat a néprajzi 

adatokat vették fel gyűjteményeikbe, melyekhez tartozott konkrét beszédaktus. A táblázat 

összesítéséből ugyanakkor az is kitűnik, hogy az előbb említett, a ráolvasások gyűjtését 

tekintve „fénykorszak”-nak számító 1960-as és 1970-es években figyeltek a gyűjtők 

legkevésbé a szövegekhez tartozó rítusok rögzítésére, vagy legalábbis közlésére. Az 

összes rítusadat, de az összes többi időintervallum rítusadataihoz viszonyítva is jóval 

kisebb arányban, az adatok mindössze 69%-ában szerepelnek rítusleírások 1960 és 1979 

között, s ez elsősorban a gyűjtési módszerrel (pl. atlaszos kérdőívek) magyarázható. 

Ugyanakkor, ha megvizsgáljuk a kérdést az MNA, MNT, SZMNA gyűjtéseiből származó 

adatok nélkül, akkor is arra az eredményre jutunk, hogy bár szignifikánsan magasabb a 

rítusleírások száma az 1960–1979 közötti időperiódusban az atlaszos adatok nélkül, 

viszont az összes többi időperiódushoz hasonlítva (kivétel az 1900 és 1919 közötti 

periódus) a korszak még így is jelentősen kevesebb rítusleírással rendelkezik. 

 

 

6.9 A néprajzi gyűjtések adat, szöveg és rítusadatainak száma az MNT, MNA és SZMNA adatai 

nélkül 

 

A foklorisztikai korpuszok esetében lényeges, hogy hány különböző gyűjtőnek 

köszönhetjük az adatokat. A gyűjtők szerinti kimutatás alapján a digitális szövegállomány 

542 gyűjtő eredménye. 

 

Néprajzi gyűjtés 1. 1846–1859 2. 1860–1879 3. 1880–1899 4. 1900–1919 5. 1920–1939 6. 1940–1959 7. 1960–1979 8. 1980–1999 9. 2000–2009

Adat 5476 9 141 379 217 207 492 2450 1006 566

Szöveg 5176 9 141 366 215 206 471 2313 931 526

Rítus 4270 9 120 370 156 177 363 1698 859 536

Szöveg/adat 95% 100% 100% 97% 99% 100% 96% 94% 93% 93%

Rítus/adat 78% 100% 85% 98% 72% 86% 74% 69% 85% 95%

Néprajzi gyűjtés  1. 1846–1859 2. 1860–1879 3. 1880–1899 4. 1900–1919 5. 1920–1939 6. 1940–1959 7. 1960–1979 8. 1980–1999 9. 2000–2009

Adat 5476 9 141 379 217 207 387 1749 1006 566

Szöveg 5176 9 141 366 215 206 369 1614 931 526

Rítus 4270 9 120 370 156 177 299 1333 859 536

Szöveg/adat 95% 100% 100% 97% 99% 100% 95% 92% 93% 93%

Rítus/adat 78% 100% 85% 98% 72% 86% 77% 76% 85% 95%
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6.10 A gyűjtési adatok és gyűjtők száma 

 

 

 

6.11 A ráolvasáskorpusz tíz legtöbb szöveget gyűjtő kutatója 

 

A tíz legtöbb ráolvasásadatot gyűjtő kutatót a 6.11-es kördiagramon láthatjuk. 

Együttesen véve a ráolvasások 41,3 %-át, összesen 2262 adatot gyűjtöttek. Amennyiben 

a gyűjtők esetében is megvizsgáljuk az adatokon belül a rítusleírások és beszédaktusok 

arányait, akkor ismételten arra lehetünk figyelmesek, hogy az MNT, MNA és SZMNA 

gyűjtéseiben jelentős szerepet vállaló Diószegi Vilmos és Pócs Éva 1950 és 1973 között 

lényegesen kevesebb rítusleírást örökített meg a többi gyűjtőhöz, de az összes néprajzi 

adathoz viszonyítva is. 

 

 

6.12 Az első tíz legtöbb szöveget gyűjtő kutató szöveg- és rítusadatainak száma 

Néprajzi gyűjtés 1. 1846–1859 2. 1860–1879 3. 1880–1899 4. 1900–1919 5. 1920–1939 6. 1940–1959 7. 1960–1979 8. 1980–1999 9. 2000–2009

Adat 5476 9 141 379 217 207 492 2450 1006 566

Gyűjtő 542 4 19 52 76 68 77 157 71 18

579

337

329

218

189

173

118

116

106
97 1. Takács

2. Polner

3. Pócs

4. Diószegi

5. Bosnyák

6. Gönczi

7. Halász

8. Grynaeus

9. Kótyuk

10. Kálmány

Adat Szöveg Rítus Szöveg/adat Rítus/adat 

Néprajzi gyűjtés 5476 5176 4270 95% 78%

1. Takács György 579 557 554 96% 96%

2. Polner Zoltán 337 317 245 94% 73%

3. Pócs Éva 329 328 223 100% 68%

4. Diószegi Vilmos 218 214 128 98% 59%

5. Bosnyák Sándor 189 174 147 92% 78%

6. Gönczi Ferenc 173 161 160 93% 92%

7. Halász Péter 118 91 113 77% 96%

8. Grynaeaus Tamás 116 92 101 79% 87%

9. Kótyuk Erzsébet 106 98 105 92% 99%

10. Kálmány Lajos 97 97 79 100% 81%
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A gyűjtői korpuszok közül mennyiségét tekintve kiemelendő Takács György 

korpusza. Az elmúlt harminc évben végzett csíki, úz-völgyi és gyimesi terepkutatásaiból 

579 szöveget tartalmaz jelenleg az adatbázis, mely az összes gyűjtött szöveg 10,6 %-a. 

Egyúttal ő az, akinek a legújabb kori adatokat is köszönhetjük. Ha ugyanis a korpusz 

utolsó húsz évét vizsgáljuk (1990-től 2009-ig, összesen 1258 szöveg), annak 46 %-át 

Takács György gyűjtötte, de ha az utolsó tíz évet vizsgáljuk, akkor a szövegek több mint 

50 %-át, 566 szövegből 384 szöveget köszönhetünk Takács Györgynek. 

A fentiekből adódik azonban is, hogy a legutóbbi időszakra valójában csak határontúli, 

azon belül is többségében romániai magyar kutatásokból vannak adataink. 2000 és 2009 

között Magyarországról mindössze 7, Ukrajnából 2, míg a romániai magyarság köréből 

555 ráolvasásadattal rendelkezünk. Megyékre bontva láthatók a regionális 

súlyponteltolódások is: Hargita megye (331), Bákó megye (210), Kolozs megye (1), 

Maros megye (13). 

A település/adat, valamint a település/gyűjtő típusú áttekintések ezért is 

nélkülözhetetlenek, hiszen lehet, hogy arányaiban sok adatunk van 2000 után is, 

ugyanakkor azok csupán egy térségre koncentrálódnak. 

 

 

6.13 A néprajzi gyűjtési adatok, gyűjtők és települések száma 

 

A fenti kimutatásokból egyértelműen látszanak a magyar ráolvasás-adatbázis 

aránytalanságai. Ezen aránytalanságokból kiindulva a számítógépes kutatások 

léptékváltása szerint adatsorunkat nem minősíthetjük longitudinálisnak, számítógépes 

történeti változásvizsgálatra például éppen ezért nem alkalmas. Ez az aránytalanság 

azonban nem olyan tényező, amin könnyedén változtatni lehet vagy tudunk. A 

folklorisztikai adatbázisok méretüket tekintve lehetnek nagyléptékűek, ugyanakkor nem 

Adat Gyűjtők Települések  

Néprajzi gyűjtés 5467 542 1448

1. 1846–1859 9 4 3

2. 1860–1879 141 19 35

3. 1880–1899 379 52 119

4. 1900–1919 217 76 105

5. 1920–1939 207 68 107

6. 1940–1959 492 77 158

7. 1960–1979 2450 157 628

8. 1980–1999 1006 71 199

9. 2000–2009 566 18 94
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minősülnek big datának, a szó információtudományi értelmében, mert soha nem lehetnek 

teljes adatsorok és többnyire kutatási céllal készültek. A big data valójában olyan relatíve 

teljes adatsor, amely nem a kutatás céljából jött létre.782 Az adatbázisok egyik 

mesterségesen konstruáltak és éppen ezért nem objektívek, ez szinte elkerülhetetlen 

sajátosságuk. A dolgozat korábbi fejezeteiben pontosan azokat a tényezőket mutattam be, 

amelyek a magyar ráolvasás-adatbázis aránytalanságait okozzák. Az adatbázisok 

egyenetlenségei ugyanakkor arra kell, hogy ösztönözzenek minket, hogy a felhasználók 

számára többféle módon jelezzük és tudatosítsuk azokat (pl. a projektleírásnál bevezető 

tanulmányok által, figyelmeztetésekkel, adatvizualizációs eszközök segítségével stb.), 

azért, hogy elemzéseikből levonható következtetéseiket eme sajátosságok tudatában 

alkothassák meg. 

 

6. 2. Számítógépes szövegelemzés és adatvizualizáció 

 

Az előző fejezet kimutatásait az adatbázis metaadatai alapján készítettem. A 

következőkben a korpusz szövegeit a Voyant Tools elnevezésű, ingyenes online 

szövegelemző szoftvercsomaggal elemzem.783 A nagyléptékű adatvezérelt (data-driven) 

szövegelemzésekkor, a kutatás elején sok esetben irányított kérdésfelvetés nélkül először 

arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy-egy számítógépes program a szövegállomány milyen 

jellegzetességeire és mintázataira hívja fel a figyelmünket.784 Stephen Ramsay a 

„screwing around” hermeneutikájának nevezte a szövegek felfedezésének effajta játékos 

módját, s annak a tudományos kutatásokban betöltött fontos szerepéről értekezett.785 

                                                 
782 Vö. Rockwell–Sinclair 2016: 124. 
783 Voyant Tools sok-sok előd és béta verzió után jelenlegi formájában 2016-ban állt össze (de azóta is 

folyamatosan fejlesztik) Stéfan Sinclair (McGill University) és Geoffrey Rockwell (University of Alberta) 

által. A Voyant sokféle fájlformátumot tud kezelni (htlm, pdf, Word, plain text, XML, Excel stb), a 

felhasználók feltölthetnek egy dokumentumot, ugyanakkor korpuszokat is készíthetnek, mely által 

különböző szövegek összehasonlítására és elemzésére nyílik lehetőségük. A szoftvercsomag több beépített 

szövegelemző és vizualizációs eszközt foglal magába, melyek a felhasználó igénye szerint a felületen 

szabadon kombinálhatók, változtathatók és dinamikusan együttesen is használhatók. Az összesen 24 

beépített digitális eszközt és azok leírását, a felhasználásra vonatkozó szemléletes példákkal lásd az alábbi 

linken: https://voyant-tools.org/docs/#!/guide/tools (utolsó megtekintés: 2019. 03. 16.). A Voyant Tools 

lehetővé teszi az elkészített vizualizációk többféle exportálását és támogatja a hibrid publikációs formákat 

is (nyomtatott és hozzá tartozó online tartalmak, eszközök, interaktív vizualizációk), melyek egyre 

gyakoribbak a digitális bölcsészettudományi kutatásokban. Lásd ehhez a kora újkori digitális kutatásokról 

szóló tanulmánykötet bevezetőjét, melyben felsorolják a tanulmányokhoz kapcsolódó digitális tartalmak 

elérhetőségét (Estill–Jakacki–Ullyot 2016: 4–6). 
784 Sinclair–Rockwell 2016: 282. 
785 Vö. Ramsay 2014; Rockwell–Sinclair 2016: 158–161. 

https://voyant-tools.org/docs/#!/guide/tools
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Valójában arról van szó, mint amikor egy olvasó a könyvtár szabadpolcos kínálatát 

böngészve céltalanul adja át magát a szerendipitás lehetőségének. 

 

6. 2. 1. Szógyakoriság, szófelhő, szóeloszlás 

Mit tudunk meg a ráolvasáskorpuszról speciális kérdésfelvetés nélkül? Egyszerű 

szógyakoriság vizsgálat alapján a korpusz milyen tulajdonságai állapíthatók meg? Az 

alábbi képen az összes, dátumhoz köthető teljes adat (rítus, kontextus és szöveg) 

szógyakoriság alapján generált szófelhőjét láthatjuk.786 

 

 

6.14 A ráolvasáskorpusz szófelhő vizualizációja787 

 

A vizualizáció a korpusz fontos tulajdonságait emelte ki. Például, hogy az állomány 

meghatározó része gyógyításhoz köthető szöveg (gyógyítása), vagy fontosak a számok 

(három, háromszor, kilenc). Feltűnő a keresztény vallásossághoz köthető főnevek 

gyakoriság is (szent, Isten, Jézus, Mária, keresztet), illetve kiemelkedtek az árpa és a 

szem főnevek is. A szövegelemzés első fázisában nem alkalmaztam stopszólistát,788 

hiszen egyes vizsgálatokhoz a funkciószavak használata is elgondolkodtató lehet.789 

Esetünkben például beszédes, az akkor és a ha kötőszavak kiemelkedése. Pócs Éva 

                                                 
786 A ráolvasás-adatbázis készítésekor betűhív átiratra törekedtünk, ezért fontos hogy tudatában legyünk 

annak, hogy dialektológiai és helyesírási alakváltozatok miatt lehet, hogy bizonyos szavak csak azért 

türemkednek ki, mert a korpuszon belül egységesebb a helyesírásuk. 
787 A fejezet vizualizációiának forrását lásd a disszertáció 9. fejezetében. A Voyant Toolsban generált 

képeket a linkek segítségével megnyithatja az olvasó, és az interaktív vizualizációk segítségével további 

felfedezéseket tehet a korpusz szövegein.  
788 A stopszólistákhoz lásd: https://voyant-tools.org/docs/#!/guide/stopwords (utolsó megtekintés: 2019. 

06. 30.)  
789 Főként stilisztikai vizsgálatokhoz alkalmazzák (vö. Labádi 2018: 17, 20–21; Rockwell–Sinclair 2016: 

155). A szógyakoriság, szólisták alkalmazhatóságához lásd: Archer 2009. 

https://voyant-tools.org/docs/#!/guide/stopwords
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megállapítása szerint ugyanis a magyar ráolvasások esetében a párhuzamos kívánságok, 

parancsok „szintaktikailag jelölt formái közül a ráolvasó gyakorlatban legnagyobb 

jelentősége az »úgy…, mint« és »akkor…, amikor«, illetve »ha…, akkor« stb. 

kötőszavakkal összekapcsolt alárendelő szerkezeteknek van.”790 

Az előző vizsgálatban nem a ráolvasásszövegek leggyakoribb szavait vizualizáltam, 

hanem a teljes szövegadatállományt. A gyógyítása pl. azért emelkedett ki a szógyakoriság 

tekintetében, mert ez egy általános címadási eljárási módja a ráolvasás-

szöveggyűjteményeknek. Az adatelőkészítésnek köszönhetően azonban könnyedén 

generálhatunk egy olyan állományt, amely csak a beszédaktusokat, tehát a 

ráolvasásszövegeket tartalmazza. A funkciószavak kiszűrése után a következő ábrán 

látható a beszédaktuskorpusz leggyakoribb szavainak listája.791 Az első tízből (szent, 

jézus, szem, mária, szűz, isten, szentlélek, krisztus, szép, boldogságos) egyedül a szem az, 

amely nem köthető a keresztény vallásossághoz, hiszen a boldogságos és szép valójában 

Mária jelzői. 

 

 

6.15 A ráolvasáskorpusz leggyakoribb szavai előfordulásuk számával 

 

Mivel a korpusz adatait időrendbe állítottuk, egy eloszlási diagram segíthet annak 

feltérképezésében, hogy vajon e szavak relatív szógyakoriság alapján a korpuszon belül 

milyen eloszlást mutatnak. Az alábbi diagrammon az első három leggyakoribb szó 

(lehetséges szóalakváltozataikkal együtt vizsgálva jéz*, szem*|szöm*, és szent*|szönt*) 

eloszlása látható.792 A szem*|szöm*, gyakorlatilag teljesen hiányzik a korpusz első egy 

                                                 
790 Pócs 2014: 37. 
791 Az elemzés során használt stopszólistát lásd: Mellékletek 9. 3. 
792 A Voyant Tools a szó alakjának többféle keresését teszi lehetővé. A jéz* billentyűparanccsal például az 

összes jéz- kezdetű előfordulást egy találatként értelmezi. Lehetőség van ennek mintájára szóvégződésekre 
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tizedéből, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes a leggyakoribb szavakat 

különböző időperiódusokban megvizsgálni, mert azok eloszlása közel sem egyenletes. 

- 

 

6.16 A ráolvasáskorpusz első három leggyakoribb szavának (jéz*, szem|szöm*, szent|szönt*) korpuszon 

belüli eloszlása 

 

Kérdés persze, hogy a puszta szógyakorisággal mit állapíthatunk meg a korpuszról. A 

szólisták és szógyokoriság-vizsgálatok például felhívhatják a figyelmünket olyan 

szavakra, amelyek jelezhetnek egy-egy témát, de önmagukban nem elegendőek témák, 

vagy esetünkben például egy-egy szövegtípus, motívumegyüttes, ráolvasásszöveg 

vizsgálatához.793 A kulcsszavak közelében elhelyezkedő további szavak irányított 

hálózati gráfja azonban már a segítségünkre lehet. Az alábbiakban elsőként az eddig 

vizsgált három leggyakoribb szó (jézus, szent, szem) hálózati gráfját látjuk, majd pedig a 

szem kulcsszó részletesebb gráfját. 

 

                                                 
is rákeresni, vagy az egymástól öt szó távolságra lévő szavakat megtalálni, valamint különböző szavakat 

összevonni. Az összes lehetséges kombinációról és a jelölésekről lásd részletesen: https://voyant-

tools.org/docs/#!/guide/search (utolsó megtekintés: 2019. 06. 18.). 
793 Rockwell–Sinclair 2016: 175. 

https://voyant-tools.org/docs/#!/guide/search
https://voyant-tools.org/docs/#!/guide/search
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6.17 A jézus, szent és szem kulcsszavak irányított hálózati gráfja 

 

 

6.18 A szem kiterjesztett irányított hálózati gráfja 

 

A szem a környezetében szereplő szavakból (megszerette, megnezte, megnézte, ződ, 

fekete, kék), pontosabban a szavak együttállásából egyértelműen kirajzolódik egy jól 

ismert ráolvasástípus. A Pócs Éva tipológiája szerinti XI. főcsoport (Az okozók 

megnevezése + óhaj, parancs, fohász, áldás, átok) szövegei fedezhetők fel a hálózati gráf 

kulcsszavaiban. A ráolvasástípust a nézéssel való rontás (szemverés, igézés, megszólítás) 

diagnosztizálására és elhárítására használták, ez a magyar népi kultúrában az egyik 

leggyakoribb olyan betegségtípus, kórok, amelyre ráolvastak.794 Az első hálózati gráf az 

egyszerűbb, pusztán az okozók felsorolását tartalmazó szövegeket reprezentálja, a 

második gráfból azonban már kitűnik a szövegtípus gyakori kontaminációja egyéb, 

                                                 
794 Pócs 2014: 577. A típusról és nemzetközi párhuzamairól lásd bővebben: Pócs 2014: 577–581. A típus 

példaszövegeit lásd továbbá: Pócs 2014: 577–690. 
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szövegekkel, például epikus ráolvasásokkal és/vagy vallásos fohászokkal (boldogságos, 

mész, Mária stb.) 

< Igézet gyógyítása > / * A gyógyító „elfútta a fejit”, és háromszor ráolvasott: * / 

{Megnézte kék szem, / ződ szem, / fejér szem, / fertelmes szem, / rossz szem. / 

Boldogságos Szűz Mária szálljon bé fejibe, szemibe, / minden ize-csontjába, / legyen, 

hogy a Szűz Máriától van hozva születve! [a] / Ptü, ptü, ptü [köpköd]!}795 

< Igézés gyógyítása > / * Keresztet vetek a homlokára. Azt mondja: * / {Kék szem 

megnézte, / fekete szem megigízte, / vigasztaló szép Szűz Mária / vigasztald meg ezt a 

fehérnépet!} / * Háromszor el kell mondani, s akkor hezzányalintani a nyelvével a 

homlokához, s eltöpdösni. *796 

< Igizet gyógyítása > / * Ugy beszélik, hogy az az igizős fehérnép vagy férfi, akit a 

csicstől elválajszák, s aztán megint megszoptassák. Igy hallom, kacagják, olyan temonda 

beszédbe. / S akkor hazajött, s úgy fájt a feje, hogy alig tudott béjönni, s letette, amit 

hozott s lefeküdt s mig el nem aludt olvastam rea: * / {Kék szem, ződ szem, tarka szem, 

sárga szem megnézte, szű megszerette, azokval az igékvel vetek vizet, kivel Jézusnak 

vettek [a] vót, mikor Jézust megnezték vót. Elküldte Mária édesanyánk Szent Ilona 

asszont, a Jordán viziből hozzon három csepp vizet. Elment Szent Ilona asszon, hozott 

három csepp vizet. Jézust avval megmosták, abba a helybe jobban leve. Ugy használjon 

Annának es, mint Jézuskának ahogy használt vót.} / * s elfujtam s mondtam, högy 

töpdösse el, csujszon tovább a helyről, ahol olvastam, azér, hogy a betegség es mennyen 

el róla, arról a helyről. Az éjen aztán magához jött. *797 

< Ima a boldogságos Szűz Máriához > / * Igézés ellen vizvetésre / * {Elindult a 

boldogságos Szűz Mária egy igen / hosszú útra. Háram zsidó lányt elébe / talala, 

kitakargaták, megcsókolgaták, menyetek / el Szentek és szentasszonyok vessetek a 

Jordán / vizeben három szent szenet ugy használjon / az én vizvetésem ezen személynek 

amint / ahogy használt a boldogságos Szűz Mária / az ő áldott szent Fiának / Szem 

megnézte, szív megigézte, és a szentlélek / Isten gyógyitsa meg. Miatyánk / Dicsértessék 

a Jézus Krisztus.}798 

 

A számítógépes szövegelemzések egyik kihívása, hogy a programok nem tudnak 

különbséget tenni a többjelentésű, poliszemikus szavak között, hiszen nem jelentést 

olvasnak, hanem karaktersort. A probléma megoldására azonban jó lehetőséget 

biztosítanak a KWIC (Keyword in Context) típusú eszközök.799 A Voyant Toolsban 

például a Context elnevezésű ablakban megnézhetjük, hogy a szem, vajon mindig az 

emberi szem jelentésében áll-e korpuszunkban, vagy sem. 

 

                                                 
795 Gajcsána, gyűjtés helye: Egyházaskozár, 1968, Dömötör Tekla és Pócs Éva gyűjtése (Pócs 2014: 663–

664). 
796 Gyimesközéplok, 1971–1972, Bosnyák Sándor gyűjtése (Bosnyák 1982: 120). 
797 Gyimesközéplök, 1972, Salamon Anikó gyűjtése (Salamon 1975: 138; Pócs 2014: 859–860). 
798 Székelyudvarhely, 1974–1999, Daczó Árpád gyűjtése (Daczó 2003: 277; Pócs É. 2014: 849). 
799 KWIC típusú eszközök nyomtatott konkordanciákhoz való viszonyához lásd: Rockwell–Sinclair 2016: 

45–67. 
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6.19 A Voyant Tools Contexts elnevezésű eszköze, keresés a szem és szöm alakokra 

 

 

6.20 A Voyant Tools Contexts elnevezésű eszköze, a keresés közben felugró ablak a találatok 

számszerűsítésével és alakjaival 

 

A fenti képen látható, hogy bár a szem és szöm kezdettel más, az elemzés 

szempontjából irreleváns szavakat (pl. szömőcs, szemölcs stb.) is előhívhat a 

számítógépes keresés, esetünkben azonban az adatok száma nem szignifikáns. 

Mindenesetre megvizsgálhatjuk a szem és szöm, de a szem* és szöm* kezdetű alakok 

eloszlását külön-külön is. A kérdés vizsgálatához két alkorpuszra (1. történeti szövegek, 

azaz minden 1851 előtti szöveg 2. néprajzi gyűjtés, azaz minden 1851 utáni szöveg) 

bontottam a szövegállományt és a Bubblelines elnevezésű eloszlási diagrammal 

vizsgáltam meg a szóalakok korpuszon belüli jelenlétét. 
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6.21 A szem és szöm korpuszon belüli eloszlása az 1851 előtt és utáni alkorpuszokban 

 

 

6.22 A szem* és szöm* korpuszon belüli eloszlása az 1851 előtt és utáni alkorpuszokban 

 

A szóeloszlási elemzés legfőbb eredményeként megerősítést nyert a ráolvasáskutatás 

korábbi megállapítása, miszerint a történeti, „egyházi vagy laikus írásbeliséghez kötődő 

forrásanyagban egyetlen adat sem található igézetgyógyító ráolvasásra”, melyből Pócs 

Éva szerint arra lehet következtetni, hogy a típus kizárólag a szájhagyományozott, népies 

gyakorlatban létezett.800 

 

6. 2. 2. Árpagyógyító és szemverés elleni szövegek 

A két alkorpusz összehasonlításából kiderül, hogy a gyűjtött, néprajzi szövegek egyik 

jellegzetes szava az árpa, öszesen 469 előfordulással. Az összesítés továbbra is 

összecseng a kutatás korábbi eredményeivel, hiszen Pócs Éva szerint a szemveréshez 

                                                 
800 Pócs 2014: 579. 
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kötődő és az úgynevezett „számláló, kiolvasó” szövegek mellett a magyar ráolvasások 

ismert korpuszában az árpagyógyító szövegek csoportja a legjelentősebb, ráadásul a 

szemveréshez hasonlóan, az árpagyógyító ráolvasások sem ismertek történeti 

forrásainkban.801 

 

 

6.23 Az 1851 előtt és az 1851 utáni alkorpuszok tulajdonságainak összefoglalása 

 

Ha megvizsgáljuk az árpa* korpuszon belüli eloszlását, azt láthatjuk, hogy 1960-tól 

1979-ig kiemelkedően magas a szó jelenléte még a relatív gyakoriságot tekintve is. 

 

 

6.24 Az árpa* eloszlása a 20 éves periódusokra bontott gyűjtési korpuszban 

 

                                                 
801 Pócs 2014: 20, 257. 
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6.25 A ráolvasáskorpusz leggyakoribb szavai, a jobb oldali Trend elnevezésű oszlop alapján az 1960–

1979-es periódusban a leggyakoribb 

 

Minek köszönhető a kiemelkedés? Az előző alfejezetben már utaltunk arra, hogy az 

adatmennyiséget tekintve „fénykorszaknak” számító 1960-as és 1970-es években a 

néprajzi atlaszokhoz kötődő gyűjtések aránytalanul torzíthatják a képet egy-egy kérdés 

esetében. Az szemen nőtt árpa gyógyításának módjára például külön kérdés vonatkozott 

a Magyar Néprajzi Atlasz IV. gyűjtői füzetében.802 

Ugyancsak az atlaszos gyűjtésekkel való egyértelmű kapcsolatot fedezhetjük fel 

akkor, ha gyűjtői korpuszokban vizsgáljuk meg az árpa főnév jelenlétét. Az alábbi 

ábrából leolvasható, hogy a tíz legtöbbet gyűjtő kutató korpuszát összehasonlítva az árpa 

összesen 181 előfordulással Pócs Éva gyűjtői korpuszában éri el a csúcspontot. 

 

                                                 
802 197. kérdés: Barabás 1958: 110. 
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6.26 Az első tíz legtöbbet gyűjtő kutató korpusza, leggyakoribb szavak, az árpa leggyakrabban Pócs Éva 

gyűjtéseiben szerepel 

 

Az árpa* relatív gyakoriságát az atlaszos adatok nélkül megvizsgálva az alábbi 

eloszlási diagramot kapjuk: 

 

 

6.27 Az árpa* relatív gyakorisága a korpuszon belül az MNA, MNT és SZMNA adatai nélkül 

 

Ebből látható, hogy relatív gyakoriságát tekintve a 2000–2009 időperiódusban is 

legalább olyan jelentős az árpa* kifejezés előfordulása, mint az 1960–1979 közötti 

időperiódusban. A vizsgálat során azonban eddig csak a beszédaktuskorpusszal 

dolgoztam, viszont ismeretesek olyan árpagyógyító szövegek, amelyekben nem szerepel 

maga az árpa kifejezés, például a betegséget tagadó szövegek esetében, vagy egyéb 

egyszerűbb típusú ráolvasásoknál: 

< Árpa gyógyítása > / * Jaj! Hát azt babonaságból, így visszakézbül, így csinálták. 

Aszongya: * / {Nem az! Nem az! Nem az!} / * Oszt akkor a kezükkel le, a fődre csaptak. 
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Mög, hogy akkor a kutat kerülje meg, oszt egy szöm árpát dobjon a kútba. Majd elmúlik 

a szömirül az árpa. Dehát énneköm nem múlt el. Csak az orvos gyógyította mög. *803 

< Árpa gyógyítása > / * Ha valakinek árpa lett a szemén, késsel „learatták”. Háromszor 

mondták, utána mindig köptek hármat-négyet: * / {Ma dagadjon, / holnap apadjon, / s 

holnapután már el se maradjon!}804 

 

A vizsgálathoz tehát valójában a teljes adatok szükségesek, ahol szerepelnek a 

rítusleírások, de ami még fontosabb, szerepelnek benne a címek, azaz a 

funkciómegnevezések. Az alábbi vizualizáció egyrészt szemlélteti a korpuszon belüli 

alkorpuszok egymáshoz viszonyított relatív arányait, másrészt az alkorpuszokon belül az 

árpa* gyakoriságát.805 

 

 

6.28 Az árpa* előfordulásai a teljes korpusz 20 éves időperiódusokra bontva 

 

Ugyanakkor – a MNT kérdőívében – nemcsak az árpára kérdeztek rá az 1960-as és 

1970-es években, hanem az előző alfejezetben tárgyalt szemverés elleni szövegekre is.806 

A továbbiakban azt vizsgálom, hogy vajon az árpagyógyító és szemverés elleni szövegek 

mennyiségére hasonlóan hatottak-e az atlaszos gyűjtések. 

 

                                                 
803 Kiszombor, 1969, Ferenczi Imre gyűjtése (Ferenczi 1977: 338; Pócs 2014: 187). 
804 Gyimesközéplok, 2005, Csörge Barnabás gyűjtése (Pócs 2014: 350). 
805 A MicroSearch eszköz leírását lásd: https://voyant-tools.org/docs/#!/guide/microsearch (utolsó 

megtekintés: 2019. 06. 17.). 
806 Vö. Az MNT kérdőíve, V. 

https://voyant-tools.org/docs/#!/guide/microsearch
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6.29 A ráolvasáskorpusz összes gyűjtési adata, az árpa* és a szem|szöm* alakok eloszlási diagramja 

 

 

6.30 A ráolvasáskorpusz összes gyűjtési adata 20 évenkénti időperiódusokra bontva, az árpa* és a 

szem|szöm* alakok eloszlási diagramja 

 

Mindkét diagramból látható, hogy az árpa* adatok sokkal inkább kiugróak az 1960-

as években mint a szem|szöm* adatok. Ugyanakkor mivel a szem|szöm* keresési esetében 

zavarhatják az eredményt egyéb, a kérdés szempontjából lényegtelen szóalakok 

(szemölcs, szömölcs stb.), a vizualizációt elkészítettem az alábbi szavak összevonásával 

is: 

szem|szöm|szemverés|szömverés|szeme|szöme|szemmel|szömmel|szemű|szömű|szemit| 

szömit. 
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Az árpa szerencsére minden esetben az elemzés szempontjából adekvát jelentésében 

szerepel a teljes korpuszon belül.807 

 

 

6.31 A Voyant Tools Contexts elnevezésű eszköze, a keresés közben felugró ablak a találatok 

előfordulásainak számával és alakjaival (árpa*) 

 

Az így kapott vizualizáció még inkább azt erősíti, hogy a szemveréshez köthető szövegek 

mennyiségére kevésbé hatottak az 1960-as évek atlaszos kérdőíves gyűjtései. 

 

 

6.32 A ráolvasáskorpusz összes gyűjtési adata 20 évenkénti időperiódusokra bontva, az árpa* és a 

szem|szöm|szemverés|szömverés|szeme|szöme|szemmel|szömmel|szemű|szömű|szemit|szömit alakok 

eloszlási diagramja 

 

                                                 
807 Összesen két adat szerepel az adatbázisban moldvai gyűjtésből, ahol az árpa gyógyítására a korsó 

kifejezést használják, az adatok kis száma miatt azonban az elemzésben eltekintek az árpa* és korsó* 

összevont alakok vizsgálatától. A korsóra vonatkozóan lásd: Pócs 2014: 293; Takács 2015: 544–545. 
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6.33 A ráolvasáskorpusz összes gyűjtési adata az MNA, MNT és SZMNA adatai nélkül, 

20 évenkénti időperiódusokra bontva, az árpa* és a 

szem|szöm|szemverés|szömverés|szeme|szöme|szemmel|szömmel|szemű|szömű|szemit|szömit alakok 

eloszlási diagramja 

 

A 6.32. és a 6.33. eloszlási diagramokból kiindulva két megállapítás fogalmazódhat meg 

bennünk. Egyrészt az, hogy a szemveréshez kötődő szövegek száma a korpuszban 

folyamatosan gyarapszik, és bár tetőpontját az 1960 és 1979 közötti időperiódusban éri 

el, az adatok száma nem csökken szignifikánsan az atlaszos kutatásokat követően sem. 

Ezzel szemben az árpagyógyító szövegek esetében azt figyelhetjük meg, hogy 

tulajdonképpen szinte kizárólag az atlaszos kutatások helyezték a típust az érdeklődés 

előterébe, sem az atlaszos kutatások előtt, sem azok után nem gyűjtötték intenzíven ezt a 

típust. Ahogy korábban már többször volt róla szó a dolgozat folyamán, az árpagyógyító 

szövegek olykor a legegyszerűbb, sok esetben akár trágár kifejezéseket is tartalmazó egy 

mondatos vagy párbeszédes szövegek, melyek országszerte elterjedtek és mindenki által 

ismert szövegek volt. A korpusz adatai tehát nem azt világítják meg, hogy mennyire 

voltak ismertek a különböző időperiódusokban az árpához vagy a szemveréshez kötődő 

szövegek, hanem sokkal inkább egy-egy szövegtípusra vonatkozóan a folklorisztikai 

érdeklődés hiányára, illetve annak meglétére hívják fel a figyelmet. Úgy tűnik tehát, hogy 

a túlságosan is közismert árpagyógyító szövegeket kevésbé tartották gyűjtendő és még 

kevésbé lejegyzendő szövegeknek a kutatók.808 

 

                                                 
808 A funkciómutató elkészültével a kérdést a jövőben majd egyszerűbben és precízebben is meg lehet 

vizsgálni. 
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6. 2. 3. Gyűjtői korpuszok 

A gyűjtő szerinti szűrés lehetővé teszi, hogy gyűjtői alkorpuszokat hozzunk létre, mely 

által megvizsgálhatjuk például azt, hogy a gyűjtők egyéni preferenciája, érdeklődése, 

műfaji elképzelései, illetve az adott gyűjtési technika hogyan és mennyire érhető tetten 

korpuszaikon és milyen viszonyban áll a gyűjtési területükre jellemző 

szövegállománnyal. 

Az előző alfejezet elemzését folytatva a tíz legtöbbet gyűjtő kutató alkorpuszaiban az 

árpagyógyítás szövegei és a szemverés, igézet szövegei az alábbiak szerint oszlanak meg. 

 

 

6.34 Az első tíz legtöbb ráolvasásszöveget gyűjtő kutató teljes adatainak korpusza, az árpa* és a 

szem|szöm|szemverés|szömverés|szeme|szöme|szemmel|szömmel|szemű|szömű|szemit|szömit alakok 

eloszlási diagramja 

 

 

6.35 Az első tíz legtöbb ráolvasásszöveget gyűjtő kutató teljes adatainak korpusza az  

MNA, MNT és SZMNA adatai nélkül, az árpa* és a 

szem|szöm|szemverés|szömverés|szeme|szöme|szemmel|szömmel|szemű|szömű|szemit|szömit 

 alakok eloszlási diagramja 
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A 6.34-es diagramon jól látható, hogy az árpagyógyító szövegek számát illetően 

kiemelkedik Pócs Éva és Diószegi Vilmos – hiszen ők részt vettek az atlaszgyűjtő 

munkálatokban. Ugyanakkor, összehasonlítva a 6.35-ös diagrammal, az is kitűnik, hogy 

Pócs Éva az atlaszos gyűjtéseken kívül is figyelt e szövegtípus dokumentálására. A 

szemveréshez kötődő szövegek kulcsszavainak kiemelkedései pedig egyértelműen 

összehangban vannak a gyűjtők gyűjtési helyszíneivel. Takács, Halász, Bosnyák, 

Diószegi ugyanis főként moldvai, bukovinai és gyimesi területeken gyűjtött (Diószegi 

esetében a Baranyába telepített moldvai és bukovinai csángókról van szó). Pócs Éva 

szerint a szemverés és a hozzá kapcsolódó vízvetés rítusa „különösen intenzíven él a […] 

magyarság keleti csoportjainál”, melyet jól tükröznek ezek szerint a gyűjtői korpuszok 

is.809 

A kérdést vizsgálhatjuk a gyűjtők beszédaktuskorpuszainak kulcsszavaiból 

generálható irányított hálózati gráfokkal is. Az előzőekkel összhangban Takács, Halász, 

Bosnyák, Diószegi hálózati gráfjaiban kitűnnek a szemveréshez, igézethez tartozó 

szövegek kulcsszavai (megnézte, kék, ződ, szem), illetőleg azoknak hosszabb epikus 

szövegekkel való kapcsolódási pontjai (boldogságos, Mária, megtalálkozott). 

 

                                                 
809 Pócs 2014: 577–579. 
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6.36 A gyűjtői szövegkorpuszok irányított hálózati gráfjai 
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Diószegi Vilmos esetében ezenkívül még a számláló ráolvasások kiemelkedését 

figyelhetjük meg, ezekkel Diószegi külön tanulmányokban is foglalkozott.810 Pócs Éva 

korpuszában a korábban már említett árpagyógyító szövegek mellett az újholddal 

kapcsolatos szövegek kulcsszavainak kiemelkedését látjuk, ezt szintén az MNA, MNT és 

főként az SZMNA gyűjtéseivel hozhatjuk összefüggésbe, illetve azzal, hogy kutatói 

pályája során (a magyar ráolvasások tipológiájának megalkotásához is) végig fontosnak 

tartotta az egyszerűbb ráolvasásformák tanulmányozását. 

 

6. 2. 4. Takács György és a csíki, gyimesi, moldvai és úz-völgyi adatok 

A gyűjtői kimutatásoknál korábban már jeleztem, hogy a gyűjtői korpuszok közül 

messze kiemelkedik Takács György korpusza. Mivel Takács kizárólag csíki, gyimesi, 

moldvai és úz-völgyi településeken gyűjtött, adódik a kérdés: Takács gyűjtései által 

mennyire kapunk más képet a régió szöveghagyományát illetően? Vajon ugyanaz a kép? 

A következőkben ezért olyan elemzéseket végzek, amelyben elsődlegesen azt 

vizsgálom, miként viszonyulnak egymáshoz az ugyanazokon a településeken mások által 

gyűjtött adatok, a Takács György által gyűjtött adatokhoz.  

Elsőként Takács György teljes korpuszát egy olyan korpusszal hasonlítom össze, 

amely tartalmazza az összes szöveget azokról a településekről, ahonnan Takács György 

is gyűjtött szövegeket. 

 

 

6.37 Takács György és Takács György gyűjtési helyszínein mások által gyűjtött korpusz összehasonlítása 

szógyakoriság alapján 

                                                 
810 Vö. például Diószegi 1958.  
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6.38 A két korpusz összehasonlítása a StreamGraph segítségével a leggyakoribb szavak alapján: szent, 

szem, mária, boldogságos, fekete 

 

A leggyakoribb szavak relatív szógyakoriságát tekintve a két korpusz között nem 

mutatkozik jelentős eltérés. Ugyanakkor, ha a korpuszok rítusleírásait vizsgáljuk, akkor 

a kanonikus imák előfordulásait tekintve már szignifikáns különbséget láthatunk. Takács 

György korpuszában jóval többször fordulnak elő a Miatyánk és az Üdvözlégy 

elmondására felszólító adatok. 

 

 

6.39 A miaty*, üdvöz*, hiszek* és dics* alakok összehasonlítása a két korpuszban 

 

A rítusleírások összehasonlító összegzéséből az is kitűnik, hogy Takács György 

korpuszának egyik jellemző szava a fejelfújással. 
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6.40 A két korpusz összehasonlítása 

 

Fejelfújásra az összes többi gyűjtő által lejegyzett korpuszban egyáltalán nincs adat. 

A fejelfújás rítusa ugyanakkor nem jelent mást, mint a szemveréshez kapcsolódó 

köpést.811 A két korpuszon ezért megvizsgáltam a köpés alábbi lehetséges alakjait is: 

köp*, elfú*, fejel*, elköp* és eltöp*. 

 

 

6.41 A köp*, elfú*, fejel*, elköp* és eltöp* alakok a két korpuszban 

 

Ha megvizsgáljuk a fejelfújás megjelenéseit a Context segítségével, akkor láthatjuk, hogy 

azok minden esetben az adatközlők saját, emikus megnevezései a rítusra. 

 

                                                 
811 Pócs 2014: 610. 
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6.42 A fejelf* előfordulásai Takács György korpuszában 

 

A fentiekből egyrészt azt a tanulságot szűrhetjük le, hogy a rítusleírásokat tartalmazó 

metaadatsorunkat tovább kell egységesíteni – olyan módon, hogy például a köpésre 

rákeresve a fejelfújás szövegeit is megtalálja a kutató. Másrészt, azt a következtetést is 

levonhatjuk, hogy Takács bizonyára elődeinél jobban figyelt az emikus terminusok 

megtartására a rítusleírások tekintetében is. 

 

6. 3. Az elemzések tanulságai 

 

A hatodik fejezetben egyrészt a magyar ráolvasás-adatbázis néhány fontosabb 

metaadatsora (évszám, forrástípus, gyűjtő, helyszín, rítusadatok és szövegadatok 

megoszlása) alapján végeztem kimutatásokat. Másrészt a digitálisan előkészített 6037 

szövegből álló magyar ráolvasáskorpuszt elemeztem számítógépes szövegelemező 

eszközökkel. A szövegelemzések során elsősorban olyan kérdéseket fogalmaztam meg a 

digitális korpusznak, melyekre a korábbi nyomtatott szövegkiadások nem nyújtottak 

lehetőséget. A vizsgálatokban például külön elemzést lehetett lefuttatni a 

beszédaktusszövegekre és a hozzájuk kötődő rítusleírásokra. Mindezt azok az 

adatelőkészítéskor meghozott döntések és irányok tették lehetővé, amelyek elméleti és 

módszertani hátterét a disszertáció első fejezetei alapozták meg. 

A számítógépes vizsgálatok lehetőséget nyújtanak arra, hogy olyan korábbi 

tudományos sejtéseket, megállapításokat teszteljünk és kvantifikáljunk, azaz olyan 

állításokat igazoljunk vagy cáfoljunk, amelyeket (sok esetben intuitíve) már 
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megfogalmazott a szakma, de nem voltak például (szám)adatokkal alátámaszthatók.812 A 

fejezetben végzett első, kísérleti elemzésekből többnyire a kutatás korábbi megállapításai 

igazolódtak vissza. Ugyanakkor számos olyan korreláció kimutatása is lehetséges volt, 

melyekre a digitális adatbázis és a számítógépes elemzés nélkül nem lett volna 

lehetőségünk, sőt a kérdés feltevését is a digitális eszköz implikálta. Sikerült kimutatni 

például azt, hogy ugyan a szemveréshez és az árpagyógyításhoz kötődő szövegek is 

érintettek voltak az 1960-as 1970-es évek atlaszgyűjtéseiben, mindez azonban csak az 

árpagyógyító szövegek esetében okoz komoly aránytalanságot a korpuszban. 

A kimutatások és elemzések az adatbázis félkész állapota miatt egyelőre 

kezdetlegesek. Az összes adat online közzététele, a tipologizáló munka befejezése, a 

funkciólista, a kulcsszavak és a digitális térkép használata jóval több elemzésre nyújt 

majd lehetőséget a jövőben. A szövegkorpusz mélyebb elemezhetősége érdekében 

előttünk áll még feladatként a szövegek normalizálása és szótövezése is, hisz azt követően 

pontosabb témamodellásásra nyílik majd lehetőség szofisztikáltabb számítógépes 

eszközök segítségével. A folklorisztika és azon belül a ráolvasáskutatás azon kívánalma, 

hogy az „előregyártott”, „merev” kutatói kategóriák helyett a számítógépes programok 

mutassák fel az egyes szövegek közötti összekapcsolódási pontokat és hasonlóságokat, 

tehát csak egy jövőbeli kutatás által valósulhat meg. Ugyanakkor a hálózati gráfok 

használatával a fejezetben azt szemléltettem, hogy egyszerűbb, a magyar ráolvasások 

adatbázisánál kevésbé rendszerezett és rendezett, tipologizálatlan anyag feltérképezésére 

is vannak ma már mindenki számára elérhető eszközök. A fejezet elemzéseiben a hálózati 

gráfok ugyanis megmutatták azokat a kulcsszó-csoportosulásokat, amelyek egy-egy 

(általunk már ismert) magyar ráolvasástípushoz tartoznak. 

A doktori disszertáció utolsó fejezetének egyik fő célja az volt, hogy bemutassa az új 

típusú digitális eszközök használatát a gyakorlatban. Úgy vélem, hogy a digitális magyar 

ráolvasáskorpuszon végzett elemzéseim által bebizonyosodott a digitális bölcsészet egyik 

fontos megállapítása, miszerint a távoli és szoros olvasás nem egymást kirekesztő, vagy 

felváltó, hanem egymást kiegészítő olvasási módozatok, a digitális eszközök pedig nem 

                                                 
812 A digitalizált Magyar Néprajzi Atlasz adatain végzett számítógépes klaszteranalízis egyik legnagyobb 

eredménye Borsos Balázs szerint például éppen az, hogy matematikai módszerekkel igazolni lehetett, hogy 

a magyar népi kultúra négy nagyobb területi egységre tagolódik, s ezek nagyjából megegyeznek a korábban 

feltételezettekkel. Borsos Balázs szerint „az ötödik, a számítógép által meghatározott, a földrajzi 

értelemben vett Alföld északkeleti részére és Erdéllyel határos területeire kiterjedő, Átmenetinek nevezett 

nagyrégió is egy olyan vonal mentén válik el a Középső nagyrégiótól, amely a néprajzi kutatásokban is 

ismert volt, de az Alföld földrajzi egysége miatt nem kapott fontosságának megfelelő hangsúlyt” (Borsos 

2011: 501–502). Korábbi kutatási eredmények alátámasztása, cáfolása számítógépes eszközökkel: Wittek 

2016: 131; Karsdorp 2016: 2–3; Labádi 2018: 17, 20. 
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válaszokat adnak elsősorban, hanem újabb kérdések feltevésére inspirálnak minket. A 

felhasznált számítógépes eszköz, a Voyant Tools a kiterjesztett olvasást (enhanced 

reading),813 vagy más megfogalmazásban a hiperolvasást (hyper reading)814 tette 

lehetővé, biztosítva a folyamatos fókuszváltást a mikro és makro perspektíva között. 

A digitális adat és a számítógépes vizsgálatok ugyanakkor új típusú hibalehetőségeket 

is rejtenek magukban, ugyanis egy-egy rosszul előkészített adat, vagy helytelenül 

kiválasztott elemzési mód vagy eszköz téves következtetést vonhat maga után. Bár ez 

nem volt másként a digitális korszakot megelőző bölcsészettudományi kutatásokban sem, 

a hibalehetőségek (a nagyléptékűségnek köszönhetően is) megsokszorozódtak. A magyar 

digitális ráolvasáskorpusz aránytalanságai és esetlegességei arra hívják fel a 

figyelmünket, hogy a digitális adatbázis felhasználói interfészébe a jövőben olyan 

vizualizációkat, leírásokat és kimutatásokat építsünk be, melyek figyelmeztetik a kutatót 

ezekre az aránytalanságokra, egyértelművé téve azokat az adatbázis felhasználója 

számára.815 

                                                 
813 A kiterjesztett olvasáshoz lásd: Rockwell–Sinclair 2016: 40. és 23. jegyzet; valamint Wittek 2016: 130. 
814 „Hyper reading, which includes skimming, scanning, fragmenting, and juxtaposing texts, is a strategic 

response to an information-intensive environment, aiming to conserve attention by quickly identifying 

relevant information, so that only relatively few portions of a given text are actually read. Hyper reading 

correlates, I suggest, with hyper attention, a cognitive mode that has a low threshold for boredom, alternates 

flexibly between different information streams, and prefers a high level of stimulation” (Hayles 2012: 12). 
815 Az egyik legjobb példa a tartalom és a metaadatok adatbázisba beépített vizualizációjára a holland 

meseadatbázis. A felhasználói felület kialakításáról lásd: Muiser–Theune–de Jong–Smink–Trieschnigg–

Hiemstra–Meder 2017. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Hogyan digitalizáljunk ráolvasásokat? Hogyan digitalizáljunk folklórszövegeket? 

Adható-e válasz a disszertáció egyik központi kérdésére? Doktori kutatásom eredményei 

nem egy válasz megfogalmazására késztettek, hanem a fenti kérdésekre adható lehetséges 

válaszok pluralitásának bemutatására. A disszertáció első felében, a folklórszövegek 

digitalizációjának elméleti, módszertani és technikai kérdéseit vizsgálva ugyanis arra a 

következtetésre jutottam, hogy a folklórszövegek digitalizációját elsősorban a 

digitalizálni kívánt anyag és az adatbázis-építés célja határozza meg. Ebből következően 

a doktori disszertáció egyik fő tézise az, hogy a textualizáció elválaszthatatlan a kutatás 

céljától, az adatbázis készítőinek koncepciójától: nincs semleges, minden célra megfelelő 

textualizáció, még akkor sem, ha a digitális előkészítéssel az interpretációs lehetőségek 

száma megsokszorozódik. Bár a digitális adatbázisok törekedhetnek arra (és törekedniük 

is kell), hogy minél többféle elemzés számára készítsék elő szövegeiket, és arra is, hogy 

minél inkább alkalmasak legyenek az egymással való összekapcsolódásra, mindez 

azonban csak bizonyos fokig és szinten valósulhat meg. 

A textualizációval tehát azért szükségszerű foglalkozni a folklórszövegek 

digitalizációja kapcsán, mert a tudományos interpretáció első lépése a textualizáció, 

amely meghatározza a későbbi elemzési és értelmezési lehetőségeket. Ahhoz, hogy 

megfelelően tudjuk értelmezni a digitalizált adatokat, illetve az azokon végzett 

elemzéseket, tisztában kell lennünk a digitális tudástermelés természetével és 

folyamataival. E folyamatok és gyakorlatok feltárását végeztem el a disszertáció második 

fejezetében, melyben kritikusan áttekintettem az elmúlt húsz év digitális folklorisztikai 

projektjeit, részletesen foglalkoztam a digitális adat előállításának gyakorlati és technikai 

kérdéseivel, valamint a digitális eszközökkel történő elemzések eredményeivel. Az 

áttekintés eredményeként elméleti kiindulópontjukat tekintve a digitális folklorisztikai 

projekteket három fő kategóriába soroltam. Mindhárom irány (műfajközpontú, a 

gyűjtő/gyűjteményközpontú és az archívumközpontú) más-más célt tűz ki maga elé, és 

más-más kontextusba helyezi vissza a valamikori, szóbeliségből származó adatokat. A 

különféle megközelítési módokat vizsgálva (a lehetőségek végtelennek tűnő tárházából 

kiválasztva) igyekeztem bemutatni a jó és követendő gyakorlatokat. Legfőképpen arra 

törekedtem, hogy e gyakorlatok jellemzőit, előnyeit és hátrányait felfedjem, az olvasóra, 



256 

illetve a majdani kutatóra bízva annak eldöntését, hogy saját projektjéhez és céljaihoz 

melyik a legmegfelelőbb. Másrészt arra hívtam fel a figyelmet, hogy válasszanak 

bármilyen – anyaguknak és céljaiknak megfelelő – textualizációs gyakorlatot a 

folkloristák, egy valamit mindenképpen tegyenek meg: dokumentálják és tegyék közzé a 

szövegkiadáskor szempontjaikat, elveiket. Ezt ugyanis még a tudományos kiadás 

igényével készült adatbázisok is csak nagyon kevés esetben teszik meg.  

A disszertáció második fejezetében a fentieken túl amellett érveltem, hogy a 

számítógép használata a bölcsészettudományokban nem „eszközprobléma”, mivel 

mediális technikáink az észlelést alapvetően meghatározzák.816 A fejezetben éppen ezért 

tárgyaltam azt is, hogy a folklóradatbázisok különböző kialakításai, a digitális interfész, 

a folklórszövegek új mediális térben történő reprezentálása, valamint a digitális eszközök 

milyen új olvasási módozatokat kínálnak fel számunkra. Véleményem szerint a digitális 

adatbázisokkal mindenképpen megváltozik a folklórszövegek olvasásának és 

elemzésének módja (is), azzal együtt, hogy az új technikák korábbi folklorisztikai 

gyakorlatokból építkeznek (komparatisztika, földrajz-történeti irányzat(ok), tipologizálás 

stb.). Ezeket a kapcsolódási pontokat a második és harmadik fejezetekben mutattam be. 

A digitális interfész kialakítása tehát gondos és tudatos tervezést igényel, a tudástermelés 

új típusú formáinak (pl. vizualizációk) olvasását és értelmezését pedig el kell sajátítani. 

A disszertáció harmadik fejezetében a műfajadatbázisok által felvetett kérdésekre, 

lehetőségekre és korlátokra fókuszáltam. Egy folklórműfaj, a ráolvasás nemzetközi és 

magyar kutatástörténetén és elemzési kísérletein keresztül mutattam be a textualizáció és 

az interpretáció lehetséges viszonyait. A kutatás eredménye egyrészt, hogy 

beazonosítottam azokat a kereteket, amelyek meghatározták és kialakították a 

ráolvasáskutatás irányait és fogalmait, és az ezek mentén létrejött korpuszok 

sajátosságait. Másrészt a ráolvasáskutatás textológiai gyakorlatait és tipológiai 

törekvéseit összefoglalva, valamint azokból kiindulva felvázoltam egy lehetséges 

textológiai útmutatót a műfaj digitalizációjához. 

A doktori kutatás egyik gyakorlati eredménye továbbá, hogy elkészült a magyar 

ráolvasások digitális adatbázisának első verziója, melyet részletesen a negyedik 

fejezetben mutattam be. Értekezésemben amellett érveltem, hogy az adatbázis-építés 

önmagában tudományos teljesítmény és eredmény. Pusztán azáltal, hogy több ezer 

szöveget az eredeti kiadási koncepciótól függetlenül, saját kutatásainknak megfelelően 

                                                 
816 Labádi 2016: 15; Labádi 2014a. 



257 

újra rendezhetünk, új kutatások válnak lehetővé. Bár a magyar ráolvasás-adatbázis még 

kezdetleges fázisban van, a doktori disszertáció további eredménye, hogy kihasználva a 

digitális szövegelőkészítési eljárásból fakadó új lehetőségeket, bemutatta a digitális 

ráolvasáskorpusz összetételét és számítógépes elemzésekkel néhány korábbi 

folklorisztikai megállapítást tesztelt, erősített meg, illetve árnyalt. 

Amikor arra vállalkozunk, hogy számítógépes programok számára felismerhető 

módon formalizáljuk a szövegeinket és korpuszainkat, akkor egyrészt arra 

kényszerülünk, hogy a legelemibb, atomi szintekre bontsuk azokat, másrészt, hogy 

részletesen vizsgáljuk meg bevett (és olykor automatikusan végzett) textológiai és 

olvasási gyakorlatainkat. Ez a modellálás végső soron szövegeink megértéséhez visz 

minket közelebb. Az adatbázis-építés, a digitális szövegelőállítás így válik önmagában is 

tudományos tevékenységgé. A gyakorlatban, vagy, ahogy a digitális bölcsészek sokszor 

fogalmaznak, az „építés” „a csinálás” során mutatkozik meg igazán egy-egy jelenség 

mibenléte.817 Doktori kutatásomban ezért tárgyaltam a ráolvasáskutatás kapcsán a 

folklorisztikai műfajiság, a tipologizálás, az összehasonlítás és végül a beszédaktus-

elmélet kínálta modellálási lehetőségeket. A komplex valóságok megértéshez a 

modellálás nyújt segítséget számunkra. Az adatbázis-építés során, illetve a kora újkori 

boszorkányperek vizsgálatakor azonban folyamatosan beigazolódott az, hogy a 

valóságról alkotott és alkotható tudásunk szituatív és kontextusfüggő, tudományos 

modelljeink pedig csak tökéletlenül és töredékesen képesek annak ábrázolására. 

Ugyanakkor mégis csak modellek által férhetünk hozzá a vizsgálat tárgyához, viszont a 

formalizálás mechanizmusaival és természetével tisztában kell lennünk ahhoz, hogy a 

formalizált adatokon végzett elemzések eredményeit tudományos kutatások számára 

használni tudjuk. 

Dolgozatomban többször felmerült a folklorisztika helye és szerepe a mai inter- és 

transzdiszciplináris kutatásokban, illetve viszonya a digitális bölcsészettudományi 

módszerekkel és elméletekkel. A néprajztudomány, így a folklorisztika is elsősorban 

integratív tudomány, azaz számos tudományág elméletét és módszertanát magába 

foglalja.818 Az integratív tudományok gyakran kerül(het)nek válságba 

                                                 
817 „The emphasis on creativity and experimentation align well with contemporary maker culture and its 

core tenet that doing (constructive creation) fosters learning and discovery. Thinking through choices of 

how and what to create, as well as observing and critiquing what is created, can provide generative moments 

of insight. Moreover, the mere ability (or affordance) to perform actions on texts can be empowering for 

readers and serves to further unseat the notion of rigid, canonical texts (if any such notions remain after the 

rise of electronic literature and hypertext)” (Rockwell–Sinclair 2016: 284). [Kiemelés tőlem: I. E.]. 
818 Borsos 2017a: 77–78. 
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önmeghatározásukat tekintve. A különböző nemzeti folklorisztikák más-más mélységben 

és ütemben ugyan, de az elmúlt évtizedekben súlyos krízist éltek át a diszciplína tárgyát 

korábban meghatározó nép/folklór fogalmak tágulásával és szükségszerű újra 

definiálásával. E krízis legfőbb elszenvedői többek között a folklórarchívumok voltak, 

válságtörténetük okait részletesen bemutattam a disszertáció második fejezetében. 

Bár a diszciplínák felemelkedését és hanyatlását, a kutatások jövőjét nem láthatjuk 

előre, (így azt sem, hogy a digitális bölcsészettudomány és a digitális kultúra milyen 

további változásokat hoz majd a humán tudományok számára), annyi bizonyos, hogy a 

szóbeliség rögzítésére az írásbeliség megjelenése óta különböző gyakorlatok születtek, a 

digitális technológia térnyerésével pedig mindazoknak a tudományoknak szembe kell 

néznie, amelyek a médiumváltás kérdésével foglalkoznak. A szóbeliség mássága 

(alteritása) ugyanis az írásbeliség felől, a kéziratos mássága a nyomtatott felől, a 

nyomtatott mássága a digitális felől érthető meg. Sőt, értekezésemben amellett érveltem, 

hogy a folklórarchívumok, folklórszöveggyűjtemények és a folklórgyűjtő elődök 

korpuszainak digitalizálásakor ugyan csak közvetetten vizsgáljuk a szóbeliséget, a 

digitalizáláskor, illetve a digitális korpuszokon végzett számítógépes elemzések 

kiértékelésekor mégis elengedhetetlen a folklórszövegek, vagy tágabban az orális kultúra, 

vagy még tágabban a szellemi kulturális örökséghez tartozó „lágy” adatok vizsgálatára 

az elmúlt százötven évben felhalmozott domain-specifikus, a folklorisztika által termelt 

tudás. 

A folklorisztikának a digitalizációt illetően kettős feladata van tehát. Egyrészt új 

módszereket és eszközöket kell elsajátítson ahhoz, hogy a digitalizáció okozta 

nagyléptékű információtengerben a tudományos elvárásoknak megfelelő kutatásokat 

végezzen, másrészt a digitális adat-előállítás részeseként képviselnie kell, és át kell adnia 

azt a tudást, amit korábban a szóbeliségről és a folklórszövegek természetéről már 

elsajátított. 

A „hogyan digitalizáljunk folklórszövegeket” kérdésre valójában tehát nincs jó válasz. 

A médiumváltás „problémáját” ugyanis nem lehet megoldani, mert nem egy megoldható 

probléma, az eltérő kulturális gyakorlatokat legfeljebb bemutatni és értelmezni lehet. A 

bölcsészettudományok azonban soha nem a problémák végleges megoldására, vagy a 

kérdések felszámolására törekszenek, hanem a diskurzus fenntartására.819 A digitális 

technológia és kultúra új típusú kérdéseket vetett fel a folklórszövegek kiadását, 

                                                 
819 Rockwell–Sinclair 2016: 168. 
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elemzését, olvasását és értelmezését illetően. Dolgozatomban e kérdésekre adható 

válaszokat igyekeztem bemutatni, kutatásom eredményei pedig reményeim szerint a 

diskurzus részeként újabb kérdéseket generálnak majd. 
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9. A KÉPEK FORRÁSAI 

 

2. fejezet 

 

2.1. A Danish Folklore Nexus online felülete, Evald Tang Kristensen 1887-es gyűjtőútja 

térképen ábrázolva  

http://etkspace.scandinavian.ucla.edu/danishfolklore/#   

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

2.2. A Danish Folklore Nexus online felülete, a különféle szövegváltozatok párhuzamos 

olvasását biztosító ablakrendszer  

http://etkspace.scandinavian.ucla.edu/danishfolklore/#   

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

2.3. A Danish Folklore Nexus online felülete, az eredeti dokumentum szkennelt képe 

http://etkspace.scandinavian.ucla.edu/danishfolklore/#   

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

2.4. A WossiDiA online felülete az eredeti cédulakatalógussal 

https://apps.wossidia.de:8443/webapp/run    

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

2.5. A WossiDiA online felülete, egy digitalizált cédula megjelenítése az adatbázisban 

https://apps.wossidia.de:8443/webapp/run    

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

2.6. Az ETKSpace egy hiedelemszövegének XML jelölőnyelvben kódolt átirata 

http://etkspace.scandinavian.ucla.edu/etkSpace/export/export.php?col=Story&ID=1&st

ylesheet=XML  

Utolsó megtekintés: 2019. 03. 23. 

 

2.7 Eesti regilaulude andmebaas (The Database of Estonian Oral Poetry) egy runo 

szövegének XML jelölőnyelvben kódolt átirata 

http://www.folklore.ee/regilaul/andmebaas/?op=1&oid=4  

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

2.8 Az EBBA (English Broadside Ballad Archive) egy ponyvaballadájának TEI-XML 

jelölőnyelvben kódolt átirata 

https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/31034/ebba-xml-31034  

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

2.9 Az EBBA (English Broadside Ballad Archive) egy ponyvaballadájának TEI-XML 

jelölőnyelvben kódolt átirata 

https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/31034/ebba-xml-31034  

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

2.10 A The Schools’ Collection, egy kézirati oldal megjelenítési felülete 

https://www.duchas.ie/en/cbes/4428221/4386886/4456663    

(utolsó megtekintés: 2017. 09. 28.) 

 

http://etkspace.scandinavian.ucla.edu/danishfolklore/
http://etkspace.scandinavian.ucla.edu/danishfolklore/
http://etkspace.scandinavian.ucla.edu/danishfolklore/
https://apps.wossidia.de:8443/webapp/run
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http://etkspace.scandinavian.ucla.edu/etkSpace/export/export.php?col=Story&ID=1&stylesheet=XML
http://etkspace.scandinavian.ucla.edu/etkSpace/export/export.php?col=Story&ID=1&stylesheet=XML
http://www.folklore.ee/regilaul/andmebaas/?op=1&oid=4
https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/31034/ebba-xml-31034
https://ebba.english.ucsb.edu/ballad/31034/ebba-xml-31034
https://www.duchas.ie/en/cbes/4428221/4386886/4456663
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2.11 A Meertens Online Motif FindER keresőfelülete a „witch” kulcsszóra lefuttatott 

találatokkal 

http://www.momfer.ml/  

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

2.12 Részletek a Nederlandse VolksverhalenBank bal oldali sávjából: a forrástípusok 

számszerűsítése 

http://www.verhalenbank.nl/visuals/timeline?q=&facet=&free=   

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

2.13 Részletek a Nederlandse VolksverhalenBank bal oldali sávjából: a forrástípusok 

számszerűsítése 

http://www.verhalenbank.nl/visuals/timeline?q=&facet=&free=   

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

2.14 Nederlandse VolksverhalenBank dinamikus idővonala 

http://www.verhalenbank.nl/visuals/timeline?q=&facet=&free=   

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

2.15 A Sagragrunnur kulcsszókészletének számszerűsített áttekintése 

http://sagnagrunnur.com/grunnur/tags.php?lang=en  

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

2.16 A Nederlandse VolksverhalenBank, egy szöveg kapcsolódási pontjainak dinamikus 

vizualizációja a felület jobb oldali sávjában 

http://www.verhalenbank.nl/items/show/14643  

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

2.17  A Sagragrunnur kulcsszavak közötti multidimenzionális kapcsolódási 

pontjainak vizualizációja 

http://sagnagrunnur.com/grunnur/tags.php?lang=en  

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

   

2.18 A Sagragrunnur kulcsszavak közötti multidimenzionális kapcsolódási pontjainak 

vizualizációja 

 http://sagnagrunnur.com/grunnur/tags.php?lang=en  

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

2.19 A WossiDiA egy adatának kapcsolódási pontjai a jobb oldali „Links” panelben 

https://apps.wossidia.de:8443/webapp/run   

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

2.20 Az ír National Folklore Collection digitális térképe 

https://www.duchas.ie/en/plc  

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

2.21 A Nederlandse VolksverhalenBank digitális térképe 

http://www.verhalenbank.nl/visuals/map?q=  

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

http://www.momfer.ml/
http://www.verhalenbank.nl/visuals/timeline?q=&facet=&free
http://www.verhalenbank.nl/visuals/timeline?q=&facet=&free
http://www.verhalenbank.nl/visuals/timeline?q=&facet=&free
http://sagnagrunnur.com/grunnur/tags.php?lang=en
http://www.verhalenbank.nl/items/show/14643
http://sagnagrunnur.com/grunnur/tags.php?lang=en
http://sagnagrunnur.com/grunnur/tags.php?lang=en
https://apps.wossidia.de:8443/webapp/run
https://www.duchas.ie/en/plc
http://www.verhalenbank.nl/visuals/map?q
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2.22 Az ISEBEL keresőfelülete, a „heks” kulcsszóra kapott találatok digitális térképen 

megjelenítve 

https://search.isebel.eu/dataset?q=heks 

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

2.23 WitchHunter & TrollFinder: Mapping the Evald Tang Kristensen Collection, az 

adatbázis „elf” adatainak forró térképes megjelenítése 

http://etkspace.scandinavian.ucla.edu/maps/witchhunter.html  

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

2.24 A Sagnagrunnur adatai a CartoDB programmal vizualizálva, az összes réteg 

kiválasztása után 

http://sagnagrunnur.com/2015/10/26/number-of-persons-and-legends-by-places/ 

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

  

2.25 A hollad meseadatbázis karakterei egy kétdimenziós szemantikus térképen.  

Karsdorp 2016: 76. 

 

2.26 Perrault, Grimm és egyéb Piroska és a farkas meseváltozatok mennyisége a holland 

gyerekkönyvek alapján, 1780-tól 2010-ig. Karsdorp 2016: 101. 

 

2.27 Piroska és a farkas mesetípus filogenetikus elemzése, kladisztikai analízis vizuális 

megjelenítése. Tehrani 2013a 

https://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0078871.g002 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 27.) 

 

 

4. fejezet 

 

 

4.1 Pócs Éva: Ráolvasások A kötet, 2014: 283. 

 

4.2 17. századi, debreceni Tudás Könyve, 9verso, TREN  

 

4.3 1526, Peer–kódex, 235–236 [118r–118v]. OSZK Kézirattára, MNy 12. 

 

4.4 1526, Peer–kódex 272–275 [136v–138r]. OSZK Kézirattára, MNy 12. 

 

4.5 Az ráolvasás-adatbázis alapértelmezett nyitóoldala 

http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/  

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

4.6 A ráolvasás-adatbázis virtuális tartalomjegyzéke 

http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/tartalom.html 

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

4.7 A ráolvasás-adatbázis „Archívum” menüpontja 

http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/archivum.html  

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

https://search.isebel.eu/dataset?q=heks
http://etkspace.scandinavian.ucla.edu/maps/witchhunter.html
http://sagnagrunnur.com/2015/10/26/number-of-persons-and-legends-by-places/
https://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0078871.g002
http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/
http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/tartalom.html
http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/archivum.html
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4.8 A ráolvasás-adatbázis „Szófelhő” menüpontja 

http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/szofelho.html  

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

4.9 A ráolvasás-adatbázis szófelhő vizualizációja 

http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/szofelho.html  

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

4.10 A ráolvasás-adatbázis digitális térképe 

http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/map.html 

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

4.11 A ráolvasás-adatbázis „Helynévtár” menüpontja 

http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/helynevtar.html  

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

4.12 A szövegrekord rövidített megjelenítése 

http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/  

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

4.13 A szövegrekord teljes megjelenítése 

http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/szoveg.html?szovegId=1  

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

4.14 A találatok megjelenítése a digitális térképen 

http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/map.html  

(utolsó megtekintés: 2019. 03. 23.) 

 

6. fejezet: 

 

6.1 A magyar ráolvasások korpuszának Photoshopban megrajzolt vizualizációja 

 

6.2 A ráolvasáskorpusz adatainak időbeli megoszlása 

 

6.3 A ráolvasáskorpusz adatainak időbeli és forrástípusonkénti eloszlása 

 

6.4 Az 1851 előtti ráolvasásadatok időbeli és forrástípusonkénti eloszlása 

 

6.5 A ráolvasáskorpusz forrásai 

 

6.6 A ráolvasáskorpusz néprajzi gyűjtési adatainak eloszlása húsz éves időperiódusokra 

bontva 

 

6.7 A ráolvasáskorpusz néprajzi gyűjtési adatainak eloszlása az MNT, MNA és SZMNA 

adatai nélkül 

 

6.8 A néprajzi gyűjtések adat, szöveg és rítusadatainak száma 

 

6.9 A néprajzi gyűjtések adat, szöveg és rítusadatainak száma az MNT, MNA és SZMNA 

adatai nélkül 

http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/szofelho.html
http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/szofelho.html
http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/map.html
http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/helynevtar.html
http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/
http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/szoveg.html?szovegId=1
http://raolvasasok.boszorkanykorok.hu/map.html
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6.10 A gyűjtési adatok és gyűjtők száma 

 

6.11 A ráolvasáskorpusz tíz legtöbb szöveget gyűjtő kutatója 

 

6.12 Az első tíz legtöbb szöveget gyűjtő kutató szöveg- és rítusadatainak száma 

 

6.13 A néprajzi gyűjtési adatok, gyűjtők és települések száma 

 

6.14 A ráolvasáskorpusz szófelhő vizualizációja 

https://voyant-tools.org/?corpus=da36709de1726fe9b760ec47c52ee832&view=Cirrus 

(utolsó megtekintés: 2019. 05. 31.) 

 

6.15.  A ráolvasáskorpusz leggyakoribb szavai előfordulásuk számával 

https://voyant-

tools.org/?corpus=7448fb6e35c212855c1308d5bec97803&stopList=keywords-

beca6fcc39e2b064123aec38fd3936b3&comparisonCorpus=&view=CorpusTerms 

(utolsó megtekintés: 2019. 05. 31.) 

 

6.16 A ráolvasáskorpusz első három leggyakoribb szavának (jéz*, szem|szöm*, 

szent|szönt*) korpuszon belüli eloszlása 

https://voyant-

tools.org/?corpus=caa6eec5d05ff7b2099b469c0320b064&stopList=keywords-

2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&query=a&query=szent&query=j%C3%A9zus&

query=s&query=szem&mode=document&view=Trends 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 25.) 

 

6.17. A jézus, szent és szem kulcsszavak irányított hálózati gráfja  

https://voyant-

tools.org/?corpus=7448fb6e35c212855c1308d5bec97803&stopList=keywords-

beca6fcc39e2b064123aec38fd3936b3&query=szent&query=j%C3%A9zus&query=sze

m&mode=corpus&context=30&view=CollocatesGraph 

(utolsó megtekintés: 2019. 05. 31.) 

 

6.18. A szem kiterjesztett irányított hálózati gráfja 

https://voyant-

tools.org/?corpus=7448fb6e35c212855c1308d5bec97803&stopList=keywords-

beca6fcc39e2b064123aec38fd3936b3&query=szent&query=j%C3%A9zus&query=sze

m&mode=corpus&context=30&view=CollocatesGraph 

(utolsó megtekintés: 2019. 05. 31.) 

 

6.19 A Voyant Tools Contexts elnevezésű eszköze, keresés a szem és szöm alakokra 

https://voyant-

tools.org/?corpus=ce873b6effb46c7d7a695949ba34fcbb&stopList=keywords-

f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=szem*&view=Contexts 

(utolsó megtekintés: 2019. 05. 31.) 

 

6.20 A Voyant Tools Contexts elnevezésű eszköze, a keresés közben felugró ablak a 

találatok számszerűsítésével és alakjaival 

https://voyant-tools.org/?corpus=da36709de1726fe9b760ec47c52ee832&view=Cirrus
https://voyant-tools.org/?corpus=7448fb6e35c212855c1308d5bec97803&stopList=keywords-beca6fcc39e2b064123aec38fd3936b3&comparisonCorpus=&view=CorpusTerms
https://voyant-tools.org/?corpus=7448fb6e35c212855c1308d5bec97803&stopList=keywords-beca6fcc39e2b064123aec38fd3936b3&comparisonCorpus=&view=CorpusTerms
https://voyant-tools.org/?corpus=7448fb6e35c212855c1308d5bec97803&stopList=keywords-beca6fcc39e2b064123aec38fd3936b3&comparisonCorpus=&view=CorpusTerms
https://voyant-tools.org/?corpus=caa6eec5d05ff7b2099b469c0320b064&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&query=a&query=szent&query=j%C3%A9zus&query=s&query=szem&mode=document&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=caa6eec5d05ff7b2099b469c0320b064&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&query=a&query=szent&query=j%C3%A9zus&query=s&query=szem&mode=document&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=caa6eec5d05ff7b2099b469c0320b064&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&query=a&query=szent&query=j%C3%A9zus&query=s&query=szem&mode=document&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=caa6eec5d05ff7b2099b469c0320b064&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&query=a&query=szent&query=j%C3%A9zus&query=s&query=szem&mode=document&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=7448fb6e35c212855c1308d5bec97803&stopList=keywords-beca6fcc39e2b064123aec38fd3936b3&query=szent&query=j%C3%A9zus&query=szem&mode=corpus&context=30&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=7448fb6e35c212855c1308d5bec97803&stopList=keywords-beca6fcc39e2b064123aec38fd3936b3&query=szent&query=j%C3%A9zus&query=szem&mode=corpus&context=30&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=7448fb6e35c212855c1308d5bec97803&stopList=keywords-beca6fcc39e2b064123aec38fd3936b3&query=szent&query=j%C3%A9zus&query=szem&mode=corpus&context=30&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=7448fb6e35c212855c1308d5bec97803&stopList=keywords-beca6fcc39e2b064123aec38fd3936b3&query=szent&query=j%C3%A9zus&query=szem&mode=corpus&context=30&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=7448fb6e35c212855c1308d5bec97803&stopList=keywords-beca6fcc39e2b064123aec38fd3936b3&query=szent&query=j%C3%A9zus&query=szem&mode=corpus&context=30&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=7448fb6e35c212855c1308d5bec97803&stopList=keywords-beca6fcc39e2b064123aec38fd3936b3&query=szent&query=j%C3%A9zus&query=szem&mode=corpus&context=30&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=7448fb6e35c212855c1308d5bec97803&stopList=keywords-beca6fcc39e2b064123aec38fd3936b3&query=szent&query=j%C3%A9zus&query=szem&mode=corpus&context=30&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=7448fb6e35c212855c1308d5bec97803&stopList=keywords-beca6fcc39e2b064123aec38fd3936b3&query=szent&query=j%C3%A9zus&query=szem&mode=corpus&context=30&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=ce873b6effb46c7d7a695949ba34fcbb&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=szem*&view=Contexts
https://voyant-tools.org/?corpus=ce873b6effb46c7d7a695949ba34fcbb&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=szem*&view=Contexts
https://voyant-tools.org/?corpus=ce873b6effb46c7d7a695949ba34fcbb&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=szem*&view=Contexts
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https://voyant-

tools.org/?corpus=ce873b6effb46c7d7a695949ba34fcbb&stopList=keywords-

f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=szem*&view=Contexts 

(utolsó megtekintés: 2019. 05. 31.) 

 

6.21 A szem és szöm korpuszon belüli eloszlása az 1851 előtt és utáni alkorpuszokban 

https://voyant-

tools.org/?corpus=ce873b6effb46c7d7a695949ba34fcbb&stopList=keywords-

f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=sz%C3%B6m*&docId=087ba6b2c489a

63c6d4e46d7389ccbad&docId=8addaab3440a6a516684bb1019b511b1&view=Bubbleli

nes 

(utolsó megtekintés: 2019. 05. 31.) 

 

6.23 Az 1851 előtt és az 1851 utáni alkorpuszok tulajdonságainak összefoglalása 

https://voyant-

tools.org/?corpus=ce873b6effb46c7d7a695949ba34fcbb&stopList=keywords-

f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&view=Summary 

(utolsó megtekintés: 2019. 05. 31.) 

 

6.24 Az árpa* eloszlása a 20 éves periódusokra bontott gyűjtési korpuszban 

https://voyant-

tools.org/?corpus=0804eaa8a95b972785f59d9274bbcb8b&stopList=keywords-

f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=%C3%A1rpa*&view=Trends  

(utolsó megtekintés: 2019. 05. 31.) 

 

6.25 A ráolvasáskorpusz leggyakoribb szavai, a jobb oldali Trend elnevezésű oszlop 

alapján az 1960–1979-es periódusban a leggyakoribb 

https://voyant-

tools.org/?corpus=0804eaa8a95b972785f59d9274bbcb8b&stopList=keywords-

f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&view=CorpusTerms 

(utolsó megtekintés: 2019. 05. 31.) 

 

6.26 Az első tíz legtöbbet gyűjtő kutató korpusza, leggyakoribb szavak, az árpa 

leggyakrabban Pócs Éva gyűjtéseiben szerepel 

https://voyant-tools.org/?corpus=33544e9cfd08546e6a6066f8b80b8349 

(utolsó megtekintés: 2019. 05. 31 

 

6.27 Az árpa* relatív gyakorisága a korpuszon belül az MNA, MNT és SZMNA adatai 

nélkül 

https://voyant-

tools.org/?corpus=3936c67cee77fa065bcba70b5b559a1e&stopList=keywords-

f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=%C3%A1rpa*&view=Trends 

(utolsó megtekintés: 2019. 05. 31.) 

 

6.28 Az árpa* előfordulásai a teljes korpusz 20 éves időperiódusokra bontva 

https://voyant-

tools.org/?corpus=fd184f50addb23e25dc2f74191d68175&stopList=keywords-

f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&view=MicroSearch  

(utolsó megtekintés: 2019. 05. 31.) 

 

https://voyant-tools.org/?corpus=ce873b6effb46c7d7a695949ba34fcbb&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=szem*&view=Contexts
https://voyant-tools.org/?corpus=ce873b6effb46c7d7a695949ba34fcbb&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=szem*&view=Contexts
https://voyant-tools.org/?corpus=ce873b6effb46c7d7a695949ba34fcbb&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=szem*&view=Contexts
https://voyant-tools.org/?corpus=ce873b6effb46c7d7a695949ba34fcbb&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=sz%C3%B6m*&docId=087ba6b2c489a63c6d4e46d7389ccbad&docId=8addaab3440a6a516684bb1019b511b1&view=Bubblelines
https://voyant-tools.org/?corpus=ce873b6effb46c7d7a695949ba34fcbb&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=sz%C3%B6m*&docId=087ba6b2c489a63c6d4e46d7389ccbad&docId=8addaab3440a6a516684bb1019b511b1&view=Bubblelines
https://voyant-tools.org/?corpus=ce873b6effb46c7d7a695949ba34fcbb&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=sz%C3%B6m*&docId=087ba6b2c489a63c6d4e46d7389ccbad&docId=8addaab3440a6a516684bb1019b511b1&view=Bubblelines
https://voyant-tools.org/?corpus=ce873b6effb46c7d7a695949ba34fcbb&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=sz%C3%B6m*&docId=087ba6b2c489a63c6d4e46d7389ccbad&docId=8addaab3440a6a516684bb1019b511b1&view=Bubblelines
https://voyant-tools.org/?corpus=ce873b6effb46c7d7a695949ba34fcbb&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=sz%C3%B6m*&docId=087ba6b2c489a63c6d4e46d7389ccbad&docId=8addaab3440a6a516684bb1019b511b1&view=Bubblelines
https://voyant-tools.org/?corpus=ce873b6effb46c7d7a695949ba34fcbb&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&view=Summary
https://voyant-tools.org/?corpus=ce873b6effb46c7d7a695949ba34fcbb&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&view=Summary
https://voyant-tools.org/?corpus=ce873b6effb46c7d7a695949ba34fcbb&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&view=Summary
https://voyant-tools.org/?corpus=0804eaa8a95b972785f59d9274bbcb8b&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=%C3%A1rpa*&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=0804eaa8a95b972785f59d9274bbcb8b&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=%C3%A1rpa*&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=0804eaa8a95b972785f59d9274bbcb8b&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=%C3%A1rpa*&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=0804eaa8a95b972785f59d9274bbcb8b&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&view=CorpusTerms
https://voyant-tools.org/?corpus=0804eaa8a95b972785f59d9274bbcb8b&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&view=CorpusTerms
https://voyant-tools.org/?corpus=0804eaa8a95b972785f59d9274bbcb8b&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&view=CorpusTerms
https://voyant-tools.org/?corpus=33544e9cfd08546e6a6066f8b80b8349
https://voyant-tools.org/?corpus=3936c67cee77fa065bcba70b5b559a1e&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=%C3%A1rpa*&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=3936c67cee77fa065bcba70b5b559a1e&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=%C3%A1rpa*&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=3936c67cee77fa065bcba70b5b559a1e&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=%C3%A1rpa*&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=fd184f50addb23e25dc2f74191d68175&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&view=MicroSearch
https://voyant-tools.org/?corpus=fd184f50addb23e25dc2f74191d68175&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&view=MicroSearch
https://voyant-tools.org/?corpus=fd184f50addb23e25dc2f74191d68175&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&view=MicroSearch
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6.29 A ráolvasáskorpusz összes gyűjtési adata, az árpa* és a szem|szöm* alakok eloszlási 

diagramja 

https://voyant-

tools.org/?corpus=efa15e9e472a5133cbe7ff9771093fbf&query=a&query=s&query=akk

or&query=ha&query=gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1sa&mode=document&view=

Trends 

 (utolsó megtekintés: 2019. 06. 19.) 

 

6. 30 A ráolvasáskorpusz összes gyűjtési adata 20 évenkénti időperiódusokra bontva, az 

árpa* és a szem|szöm* alakok eloszlási diagramja 

https://voyant-

tools.org/?corpus=66bcd9fed36f5468cf8b9e5c4de6c3a8&query=a&query=s&query=ak

kor&query=ha&query=gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1sa&view=Trends 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 19.) 

 

6. 31 A Voyant Tools Contexts elnevezésű eszköze, a keresés közben felugró ablak a 

találatok előfordulásainak számával és alakjaival, árpa* 

https://voyant-tools.org/?corpus=fd184f50addb23e25dc2f74191d68175 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 19.) 

 

6.32 A ráolvasáskorpusz összes gyűjtési adata 20 évenkénti időperiódusokra bontva, az 

árpa* és a 

szem|szöm|szemverés|szömverés|szeme|szöme|szemmel|szömmel|szemű|szömű|szemit|sz

ömit alakok eloszlási diagramja 

https://voyant-

tools.org/?corpus=66bcd9fed36f5468cf8b9e5c4de6c3a8&query=a&query=s&query=ak

kor&query=ha&query=gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1sa&view=Trends 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 19.) 

 

6.33 A ráolvasáskorpusz összes gyűjtési adata az MNA, MNT és SZMNA adatai nélkül, 

20 évenkénti időperiódusokra bontva, az árpa* és a 

szem|szöm|szemverés|szömverés|szeme|szöme|szemmel|szömmel|szemű|szömű|szemit|sz

ömit alakok eloszlási diagramja 

https://voyant-tools.org/?corpus=aacab629351cb222c4ca849fba7c979c 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 19.) 

 

6.34 Az első tíz legtöbb ráolvasásszöveget gyűjtő kutató teljes adatainak korpusza, az 

árpa* és a 

szem|szöm|szemverés|szömverés|szeme|szöme|szemmel|szömmel|szemű|szömű|szemit|sz

ömit alakok eloszlási diagramja 

https://voyant-tools.org/?corpus=33544e9cfd08546e6a6066f8b80b8349 

 (utolsó megtekintés: 2019. 06. 19.) 

 

6.35 Az első tíz legtöbb ráolvasásszöveget gyűjtő kutató teljes adatainak korpusza az  

MNA, MNT és SZMNA adatai nélkül, az árpa* és a 

szem|szöm|szemverés|szömverés|szeme|szöme|szemmel|szömmel|szemű|szömű|szemit|sz

ömit 

 alakok eloszlási diagramja 

https://voyant-tools.org/?corpus=efa15e9e472a5133cbe7ff9771093fbf&query=a&query=s&query=akkor&query=ha&query=gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1sa&mode=document&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=efa15e9e472a5133cbe7ff9771093fbf&query=a&query=s&query=akkor&query=ha&query=gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1sa&mode=document&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=efa15e9e472a5133cbe7ff9771093fbf&query=a&query=s&query=akkor&query=ha&query=gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1sa&mode=document&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=efa15e9e472a5133cbe7ff9771093fbf&query=a&query=s&query=akkor&query=ha&query=gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1sa&mode=document&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=66bcd9fed36f5468cf8b9e5c4de6c3a8&query=a&query=s&query=akkor&query=ha&query=gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1sa&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=66bcd9fed36f5468cf8b9e5c4de6c3a8&query=a&query=s&query=akkor&query=ha&query=gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1sa&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=66bcd9fed36f5468cf8b9e5c4de6c3a8&query=a&query=s&query=akkor&query=ha&query=gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1sa&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=fd184f50addb23e25dc2f74191d68175
https://voyant-tools.org/?corpus=66bcd9fed36f5468cf8b9e5c4de6c3a8&query=a&query=s&query=akkor&query=ha&query=gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1sa&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=66bcd9fed36f5468cf8b9e5c4de6c3a8&query=a&query=s&query=akkor&query=ha&query=gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1sa&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=66bcd9fed36f5468cf8b9e5c4de6c3a8&query=a&query=s&query=akkor&query=ha&query=gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1sa&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=aacab629351cb222c4ca849fba7c979c
https://voyant-tools.org/?corpus=33544e9cfd08546e6a6066f8b80b8349
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https://voyant-

tools.org/?corpus=b1ea15c8e00eeef7176f7bb9c2425987&query=a&query=s&query=ak

kor&query=ezt&query=ha&view=Trends 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 19.) 

 

6.36 A gyűjtői szövegkorpuszok irányított hálózati gráfjai 

 

Pócs Éva: 

https://voyant-

tools.org/?corpus=5d4fc666e6c47581dbc8e01957db1381&stopList=keywords-

f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=hold&query=%C3%A1rpa&query=kir

%C3%A1ly&mode=corpus&view=CollocatesGraph  

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 19.) 

 

Polner Zoltán:  

https://voyant-tools.org/?corpus=30b3cb6794b9cf030f9256aaab037cd2 

https://voyant-

tools.org/?corpus=30b3cb6794b9cf030f9256aaab037cd2&stopList=keywords-

f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=j%C3%A9zus&query=szent&query=sz

%C3%A9p&mode=corpus&view=CollocatesGraph 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 19.) 

 

Takács György: 

https://voyant-

tools.org/?corpus=c6c4074068be976b14593ca4cdd641e8&stopList=keywords-

2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&query=szem&query=szent&query=m%C3%A1

ria&mode=corpus&view=CollocatesGraph 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 19.) 

 

Bosnyák Sándor: 

https://voyant-

tools.org/?corpus=39e6324032ddbb75b3e583bd3d34b7e6&query=a&query=s&query=j

%C3%B3&mode=corpus&view=CollocatesGraph  

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 19.) 

 

Diószegi Vilmos: 

https://voyant-

tools.org/?corpus=f76c36fb312364eaebe3da3267c65d8f&stopList=keywords-

f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=szent&query=h%C3%A1rom&query=s

z%C5%B1z&mode=corpus&view=CollocatesGraph 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 19.) 

 

Halász Péter: 

https://voyant-

tools.org/?corpus=8ea0b5ed3e6379eba96ff6c7c6bc3014&stopList=keywords-

51875481719edfa52fb7b5fd0913c258&query=sz%C3%A9p&query=szem&query=szen

t&mode=corpus&view=CollocatesGraph 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 19.) 

 

 

https://voyant-tools.org/?corpus=b1ea15c8e00eeef7176f7bb9c2425987&query=a&query=s&query=akkor&query=ezt&query=ha&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=b1ea15c8e00eeef7176f7bb9c2425987&query=a&query=s&query=akkor&query=ezt&query=ha&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=b1ea15c8e00eeef7176f7bb9c2425987&query=a&query=s&query=akkor&query=ezt&query=ha&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=5d4fc666e6c47581dbc8e01957db1381&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=hold&query=%C3%A1rpa&query=kir%C3%A1ly&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=5d4fc666e6c47581dbc8e01957db1381&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=hold&query=%C3%A1rpa&query=kir%C3%A1ly&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=5d4fc666e6c47581dbc8e01957db1381&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=hold&query=%C3%A1rpa&query=kir%C3%A1ly&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=5d4fc666e6c47581dbc8e01957db1381&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=hold&query=%C3%A1rpa&query=kir%C3%A1ly&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=30b3cb6794b9cf030f9256aaab037cd2
https://voyant-tools.org/?corpus=30b3cb6794b9cf030f9256aaab037cd2&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=j%C3%A9zus&query=szent&query=sz%C3%A9p&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=30b3cb6794b9cf030f9256aaab037cd2&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=j%C3%A9zus&query=szent&query=sz%C3%A9p&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=30b3cb6794b9cf030f9256aaab037cd2&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=j%C3%A9zus&query=szent&query=sz%C3%A9p&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=30b3cb6794b9cf030f9256aaab037cd2&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=j%C3%A9zus&query=szent&query=sz%C3%A9p&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=c6c4074068be976b14593ca4cdd641e8&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&query=szem&query=szent&query=m%C3%A1ria&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=c6c4074068be976b14593ca4cdd641e8&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&query=szem&query=szent&query=m%C3%A1ria&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=c6c4074068be976b14593ca4cdd641e8&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&query=szem&query=szent&query=m%C3%A1ria&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=c6c4074068be976b14593ca4cdd641e8&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&query=szem&query=szent&query=m%C3%A1ria&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=39e6324032ddbb75b3e583bd3d34b7e6&query=a&query=s&query=j%C3%B3&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=39e6324032ddbb75b3e583bd3d34b7e6&query=a&query=s&query=j%C3%B3&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=39e6324032ddbb75b3e583bd3d34b7e6&query=a&query=s&query=j%C3%B3&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=f76c36fb312364eaebe3da3267c65d8f&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=szent&query=h%C3%A1rom&query=sz%C5%B1z&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=f76c36fb312364eaebe3da3267c65d8f&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=szent&query=h%C3%A1rom&query=sz%C5%B1z&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=f76c36fb312364eaebe3da3267c65d8f&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=szent&query=h%C3%A1rom&query=sz%C5%B1z&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=f76c36fb312364eaebe3da3267c65d8f&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=szent&query=h%C3%A1rom&query=sz%C5%B1z&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=8ea0b5ed3e6379eba96ff6c7c6bc3014&stopList=keywords-51875481719edfa52fb7b5fd0913c258&query=sz%C3%A9p&query=szem&query=szent&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=8ea0b5ed3e6379eba96ff6c7c6bc3014&stopList=keywords-51875481719edfa52fb7b5fd0913c258&query=sz%C3%A9p&query=szem&query=szent&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=8ea0b5ed3e6379eba96ff6c7c6bc3014&stopList=keywords-51875481719edfa52fb7b5fd0913c258&query=sz%C3%A9p&query=szem&query=szent&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=8ea0b5ed3e6379eba96ff6c7c6bc3014&stopList=keywords-51875481719edfa52fb7b5fd0913c258&query=sz%C3%A9p&query=szem&query=szent&mode=corpus&view=CollocatesGraph
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Grynaeus Tamás: 

https://voyant-

tools.org/?corpus=db1c0694822a627830a459040e18b9ec&stopList=keywords-

51875481719edfa52fb7b5fd0913c258&query=marad&query=szent&query=egyet&mo

de=corpus&view=CollocatesGraph 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 19.) 

 

Kótyuk Erzsébet: 

https://voyant-

tools.org/?corpus=809d31a33d9cb40dfb99f26b8ed4bccb&stopList=keywords-

51875481719edfa52fb7b5fd0913c258&query=ph%C3%BC&query=isten&query=beteg

&mode=corpus&view=CollocatesGraph 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 19.) 

 

Kálmány Lajos: 

https://voyant-

tools.org/?corpus=79b6d0f4d35b5c8d681a90f053aedd72&stopList=keywords-

2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&query=szent&query=j%C3%A9zus&query=iste

n&mode=corpus&view=CollocatesGraph 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 30.) 

 

Gönczi Ferenc: 

https://voyant-

tools.org/?corpus=250d6498d2c2093aa1383f415b35a9ae&stopList=keywords-

2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&query=isten&query=%CE%BD&query=al%C3

%A1&mode=corpus&view=CollocatesGraph 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 30.) 

 

6.37 Takács György és Takács György gyűjtési helyszínein mások által gyűjtött korpusz 

összehasonlítása szógyakoriság alapján 

https://voyant-

tools.org/?corpus=f94c7a6b60b64c3db5ba9e214511cc55&stopList=keywords-

2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&view=CorpusTerms 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 30.) 

 

6.38 A két korpusz összehasonlítása a StreamGraph segítségével a leggyakoribb szavak 

alapján: szent, szem, mária, boldogságos, fekete 

https://voyant-

tools.org/?corpus=f94c7a6b60b64c3db5ba9e214511cc55&stopList=keywords-

2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&bins=2&view=StreamGraph 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 30.) 

 

6.39 A miaty*, üdvöz*, hiszek* és dics* alakok összehasonlítása a két korpuszban 

https://voyant-

tools.org/?corpus=432a7ee2faa07183b49092924842be12&stopList=keywords-

f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=keresztet&query=h%C3%A1romszor&

query=r%C3%A1olvas%C3%A1st&query=beteg&query=vizet&view=Trends 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 17.) 

 

 

https://voyant-tools.org/?corpus=db1c0694822a627830a459040e18b9ec&stopList=keywords-51875481719edfa52fb7b5fd0913c258&query=marad&query=szent&query=egyet&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=db1c0694822a627830a459040e18b9ec&stopList=keywords-51875481719edfa52fb7b5fd0913c258&query=marad&query=szent&query=egyet&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=db1c0694822a627830a459040e18b9ec&stopList=keywords-51875481719edfa52fb7b5fd0913c258&query=marad&query=szent&query=egyet&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=db1c0694822a627830a459040e18b9ec&stopList=keywords-51875481719edfa52fb7b5fd0913c258&query=marad&query=szent&query=egyet&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=809d31a33d9cb40dfb99f26b8ed4bccb&stopList=keywords-51875481719edfa52fb7b5fd0913c258&query=ph%C3%BC&query=isten&query=beteg&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=809d31a33d9cb40dfb99f26b8ed4bccb&stopList=keywords-51875481719edfa52fb7b5fd0913c258&query=ph%C3%BC&query=isten&query=beteg&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=809d31a33d9cb40dfb99f26b8ed4bccb&stopList=keywords-51875481719edfa52fb7b5fd0913c258&query=ph%C3%BC&query=isten&query=beteg&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=809d31a33d9cb40dfb99f26b8ed4bccb&stopList=keywords-51875481719edfa52fb7b5fd0913c258&query=ph%C3%BC&query=isten&query=beteg&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=79b6d0f4d35b5c8d681a90f053aedd72&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&query=szent&query=j%C3%A9zus&query=isten&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=79b6d0f4d35b5c8d681a90f053aedd72&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&query=szent&query=j%C3%A9zus&query=isten&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=79b6d0f4d35b5c8d681a90f053aedd72&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&query=szent&query=j%C3%A9zus&query=isten&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=79b6d0f4d35b5c8d681a90f053aedd72&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&query=szent&query=j%C3%A9zus&query=isten&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=250d6498d2c2093aa1383f415b35a9ae&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&query=isten&query=%CE%BD&query=al%C3%A1&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=250d6498d2c2093aa1383f415b35a9ae&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&query=isten&query=%CE%BD&query=al%C3%A1&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=250d6498d2c2093aa1383f415b35a9ae&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&query=isten&query=%CE%BD&query=al%C3%A1&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=250d6498d2c2093aa1383f415b35a9ae&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&query=isten&query=%CE%BD&query=al%C3%A1&mode=corpus&view=CollocatesGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=f94c7a6b60b64c3db5ba9e214511cc55&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&view=CorpusTerms
https://voyant-tools.org/?corpus=f94c7a6b60b64c3db5ba9e214511cc55&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&view=CorpusTerms
https://voyant-tools.org/?corpus=f94c7a6b60b64c3db5ba9e214511cc55&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&view=CorpusTerms
https://voyant-tools.org/?corpus=f94c7a6b60b64c3db5ba9e214511cc55&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&bins=2&view=StreamGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=f94c7a6b60b64c3db5ba9e214511cc55&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&bins=2&view=StreamGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=f94c7a6b60b64c3db5ba9e214511cc55&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&bins=2&view=StreamGraph
https://voyant-tools.org/?corpus=432a7ee2faa07183b49092924842be12&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=keresztet&query=h%C3%A1romszor&query=r%C3%A1olvas%C3%A1st&query=beteg&query=vizet&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=432a7ee2faa07183b49092924842be12&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=keresztet&query=h%C3%A1romszor&query=r%C3%A1olvas%C3%A1st&query=beteg&query=vizet&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=432a7ee2faa07183b49092924842be12&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=keresztet&query=h%C3%A1romszor&query=r%C3%A1olvas%C3%A1st&query=beteg&query=vizet&view=Trends
https://voyant-tools.org/?corpus=432a7ee2faa07183b49092924842be12&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=keresztet&query=h%C3%A1romszor&query=r%C3%A1olvas%C3%A1st&query=beteg&query=vizet&view=Trends
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6.40 A két korpusz összehasonlítása 

https://voyant-

tools.org/?corpus=432a7ee2faa07183b49092924842be12&stopList=keywords-

f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&view=Summary 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 17.) 

 

6.41 A köp*, elfú*, fejel*, elköp* és eltöp* alakok a két korpuszban 

https://voyant-

tools.org/?corpus=f94c7a6b60b64c3db5ba9e214511cc55&stopList=keywords-

2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&bins=2&view=StreamGraph 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 30.) 

 

6.42 A fejelf* előfordulásai Takács György korpuszában 

https://voyant-

tools.org/?corpus=bc4cba247dd2b39adc89a54fbd1bc3a5&stopList=keywords-

f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&query=fejel*&view=Contexts 

(utolsó megtekintés: 2019. 06. 17.) 

 

https://voyant-tools.org/?corpus=432a7ee2faa07183b49092924842be12&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&view=Summary
https://voyant-tools.org/?corpus=432a7ee2faa07183b49092924842be12&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&view=Summary
https://voyant-tools.org/?corpus=432a7ee2faa07183b49092924842be12&stopList=keywords-f63b9b523a223416b3828e04bd3d6eab&view=Summary
https://voyant-tools.org/?corpus=f94c7a6b60b64c3db5ba9e214511cc55&stopList=keywords-2070406e7d1f0880a6530f14691fb747&bins=2&view=StreamGraph
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