
BARNAGÁBDR Egy életút példája
Bálint Sándor születésének 90. évfordulóján

Kilencvenéves évfordulóról általában nem szoktak megemlékezni,
hiszen nem illeszkedik a negyedszázados jubileumi fordulókhoz.
Most mégis úgy érezzük, hogy Bálint Sándor esetében kivételt kell
tennünk. S nemcsak hatalmas tudósi teljesítménye, eredményes
munkássága és példamutató keresztény élete miatt. Bármelyik ve
tületét kiemelni a 20. századot átfogó hosszú életének elégséges oka
lenne a kivételezésnek. Ám most csupán egy szűkebb szempontot
választok a rá emlékező, vallási néprajzi munkásságának folytatá
sát ígérő írások bevezetőjeként - egy óhatatlanul kínálkozó ösz
szevetést életének törekvései, példája és napjaink eseményei, lehe
tőségei között.

Bálint Sándor 1904. augusztus l-jén, Vasas Szent Péter napján
született Szegeden. Gondokkal küszködő, paraszti környezetből

emelkedett ki, lett a kibocsátó közösséget mindig vállaló tanult
ember. Ez a - szülővárosának múltját, kultúráját és népéletét
kutató - tevékenysége az "apai öröksége". Tanulmányok és köny
vek sora született ebből az örökségképpen vállalt munkálkodásból.
Így jó évtizede elmondhatjuk. hogy alföldi városaink közül Szeged
hagyományos (paraszti, mezővárosi) kultúráját ismerjük a legjob
ban. De tágabb értelemben példát is adott ezzel mindannyiunknak
- tenni, dolgozni a bennünket felnevelő. kibocsátó közösségért.
A második világháborút követő néhány szabadabb évben egész
népét, az országot kívánta szolgálni parlamenti képviselőként. E
tevékenységéről később sokan lekicsinylőlegnyilatkoztak naivitá
sára utalva, holott - ma már egyre jobban tudjuk, hogy - a
ránk szakadó és elaljasodó rendszer és világ nem kedvezett az
őszinte, nyílt és emberséges politizálásnak.

A tudományt művelte, és a rábízottakat szolgálta és nevelte
tanárként .is. Kenyérkereső állása a szegedi katolikus tanítókép
zőben volt (1931-1945), ahol - saját szavaival - "honismereti"
szemlélettel magyart, földrajzot és történelmet tanított. 1934-ben
Solymossy Sándor a szellemi néprajzból magántanárrá habilitálta
a szegedi egyetemen. Ettől kezdve élete a néprajzi tanszék átmeneti
megszüntetése és a későbbi személyes megpróbáltatások ellenére
szorosan összefonódott a szegedi egyetemével. Amikor 1964-ben
koholt vád alapján felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték s nyug
díjazták, éppen tanszékfejlesztési terveit fojtották el csírájában.
Majdnem harminc éve t kellett várni ahhoz, hogy a körülmények
lehetövé tegyék a szegedi néprajzi tanszék fejlesztését és a néprajzi
oktatás beindítását.
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"Anyai öröksége" a népi hitélet kutatása volt. Publikációit te
kintve e téren életének két termékeny korszaka volt: a harmincas
és a negyvenes évek fordulója, valamint az 1970-es évek. A köz
beeső évtizedek e témakör vizsgálatának nem kedveztek. Ezért
nagyon sok területen szinte behozhatatlan hátránnyal kűzd a szak
oktatás, hiszen a személyi és szakmai háttérbe szorítottság nem
kedvezett a kutatói utánpótlás nevelésének sem. E Vigilia-szám
írásai részben a fiatalabb pályatársak, részben pedig a vallási nép
rajz legfiatalabb művelőinek tollából születtek, jelezve, hogy va
lamiféle folyamatosság - búvópatak módjára - mégis volt, van.
Csupán az elmúlt években formálódnak az intézményi, a publi
kációs és a tudományos szervezeti keretei a magyarországi vallási
néprajznak. Mindinkább helyet kap az egyetemi oktatásban, jelen
van a szaktudományi kutatásokban, s remélhetőleg hamarosan
önálló publikációs fórummal is rendelkezik majd, ahol helyet kap
Bálint Sándor hagyatéka is.

Az utóbbi években megváltozott nemcsak a szegedi világ, ha
nem az ország helyzete is. A szeged-alsóvárosi kolostort, amelynek
templomába járt Bálint Sándor évtizedeken keresztül, visszakapta
a ferences rend, a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett provincia.
A .Jegszögedibb szögedi" (Trogmayer Ottó elnevezése), a .szögedi
nemzet" nagy fia emlékét a szülővárosban szobor, utca és intéz
mények nevei őrzik. Megkésett elismerés, de jelzés értékű gesztus.
Még akkor is, ha a tápéi iskola éppen "leteszi" Bálint Sándor
nevét, s a szobrát máris száműzte az iskolakertből - a szegedi
Dóm-tér pantheonjába (1993). A világ s benne a szűkebb szegedi
is, talán mégis inkább a Bálint Sándor elképzelte állapot felé halad,
ahol önfeláldozó szeretet, tisztesség, becsületes munka, hűség, tu
dományos teljesítmény ismét követendő értékek lesznek. Hogy
így legyen, abban Bálint Sándor példaadó - és közbenjáró is 
lehet.
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