
megoldására termett. A madrigálokat
ugyanis nem elég "leénekelni", át is kell
élni őket, együtt ~ell lélegezni a szöveg
gel ugyanúgy, ahogy a zeneszerző tette
annak idején, vagy áradó jókedvvel,
vagy stilizált tTagédiával kell nyomon
követni az eseményqket. Az együttes va
lóban kitúnően helytáll e koTántsem

A NEPI HITELET ENCIKLOpEmÁJA

Aligha kell hangsúlyozni, hogy Bálint
Sándor munkássága saíátos, külön színt
jelent hazai népraíztudományunkban.
Joggal állapíthatjuk meg, hogy ő az
egyetlen olyan magyar kutató, aki euró
pai mércével mérve is jelentős eredmé
nyeket ért el a katolicizmus néprajzi
kutatása, a "vallási néprajz" területén.
Ahogy a Néprajzi Hírek legutóbbi szá
mában közölt rövid visszaemlékezésé
ben írja, fiatal kora óta tudatosan ké
szült a "népi hitélet" kutatására, Amikor
1973-ban megjelent Karácsony, húsvét,
pünkösd círnű munkája, már sejteni le
hetett, hogy ez a törekvése eredményei
ben jóval meghaladja majd az egykori
célkitűzéseket. S most, hogy kezünkbe
vehetjük az ünnepi kalendárium (Szent
István Társulat, 1978) két kötetét, ez a
sejtés bízonyossággá vált.

Már a munka méretei is lenyűgözőek.

Két kötetben, tcmb mínt ezer oldalon ír
a szenteknek a parasztság körében élő

tiszteleti formáiról, a külónböző egyházi
eredetű és tartalmú ünnepekről, az ezek
hez az alkalmakhoz kapcsolódó népszo
kásokróI. Bálint SándOT újabb kötete
azonban (hasonlóképpen, mint a Kará
csony, húsvét, pünkösd) jóval többet
nyújt, mint a népszokások leírását, tör
téneti, földrajzi elterjedettségének ma
gyarázatát. A szerző előszavában "nép
életi munkának" nevezi művét, ez a
szerény megjelölés azonban nem világít
rá kellőképpen a kötet értékeire. Az
ünnepi kalendárium alapvető fontosságú
kultúrtörténetí enciklopédia. Olyan mun
ka, amely messze túlmutat a néprajz
tudomány, vagy a "vallási néprajz" ha
tárain. Bálint Sándor könyve mintaszerű

pontossággal rögzített művészettörténetí,

ikonográfiai, folklorisztikai és néprajzi
adatokkal van tele, s ezt az adattárat
nagyon fontos megjegyzésekkel, finom
meglátásokkal egészíti ki.

E hatalmas munka tanulságairól bőven
lehetne írni. A recenzió kényszerű rö
vidsége míatt azonban csak két de
annál lényegesebb tényt emelhetünk ki.
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könnyű feladat megoldásában, igaz, ily
jól képzett muzsikwsok bizonyára ma
guk is élvezetüket lelik az izgalmas ze
nei kirándulásban.

A tudósok mellett hovatovább a leme
zek tesznek legtöbbet múltunk igaz meg
ismeréséért. . .

R. L.

Báltnt Sándor biztos kézzel és jó ér
zékkel használja fel a művészettörténet.

az ikonográfia, a vallástörténet adatait
és eredményeit néprajzi munk áíban.
különösen a "paraszti katolícízmushoz''
fűződő kutatásaiban. Ez a szemléletmód,
amellett. hogvegy rendkíviil komn'ex
és alapos módszert eredményez, a kuta
tás eredményeiben is nyomot hagy.
Egyértelműen kiviláglik, hogy a paraszti
katolicizmus szervesen kapcso'ódott a
felsőbb osztályok vallási formálhoz. tisz
teleti stílusaihoz. s nemcsak .mépszoká
sokon" keresztül objektiválódott. A fa
lusi templomokban levő művészettörté

netí, ikonográfiai (valamint népművésze

ti) emlékek adattárszerűfelsorolása szem
léletesen igazolja ezt a megállapítást,
Másrészt pedig, s ez már inkább a nép
rajzkutatók számára lényeges felismerés,
arra mutat rá, milyen lényeges különb
ségek vannak a "népBzokások" és a pa
raszti katolicizmus egyes formáí között.
A paraszti hitvilágnak a néprajztudo
mányban már-már közhelyként hangsú
lyozott kettőssége: az egyházi és "po
gány" formák együttélésének számos bi
zonyságát szolgáltatia a kötet. Ugyanak
kor e munka fényében még égetőbben

vetődik fel az erre a kettösségre irá
nyuló úiabb loutatások szükségessóge.
Elmélyült társadalomtörténeti, vallástör
téneti, pszichológiai, szocíológíai, népraj
zi elemzésnek kellene újraértelmeznie a
paraszti hitvilágnak az eddigi kutatások
során eléggé leegyszerűsítve tárgyalt ket
tősségét.

Az ünnepi kalendáriumot lapozgatva
számtalan gondolat jut az olvasó eszébe.
A munka enciklopedikus jellegén túl
épp ez a kötetek legnagyobb érdeme.
Csak remélni lehet, hogy Bálint Sándor
könyve minél több helyre jut el, minél
többen ismerkednek meg vele, mint kul
turtörténetünk egyik impozáns alkotásá
val. Kívánjuk, hogy a szerző ereje és
egészsége elégséges legyen gyűjtőmunká

ja további eredményeinek feldolgozásá
hoz.
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