NAPJAINK

ISTENHEZ EGYENESEDŐ UTAK
Bálint Sándor (1904-1980) születési
centenáriuma
Bálint Sánd ort nagyon sokan ismerik Magyarországon. Vagy azért, mert kutatási eredményeit halljuk vissza kalendáriumi ünnepeink,
az egyházi év gazdag hagyományvilágának ismertetésekor, vagy mert a Dél-Alföldön legtöbbet az ő munkáira hivatkoznak a letűnt paraszti életm ód bemutatásakor. Munkáss ágának
ugyanis ez a két fő irá nya volt: a vallás os népélet és a szegedi nagytáj vizsgálata. Szegednek,
a Dél-Alföldnek történetét és kultúráját belső
összefüggése iben, évszázados távlatban és európai kapcsolataiban szemlélte. A Szegedről és
környékéről szóló kutatásainak summázata A
szögedi nemzet három vaskos kötete. Míg ebben
nagy elődök, péld ául Kálm ány Lajos munkájának volt folytatója és kiteljesítője, addig a népi
vallásos ság kutatásában úttörő volt Magyarországon. E tárgykörnek európai összehasonlításban is egyik legkiválóbb kutatója, szakértője
lett. A gyermek Bálint Sándor még láthatta, élhette, tapasztalhatta Szeged-Alsóváros paraszti k öz öss égéb én egy gyökereiben a 17-18. századra visszanyúló, sajátos törvényű, önálló és
önellátó, templomon kívüli vallásgyakorlás
utolsó lobbanását. Neki köszönhetjük az
im ádságokat elemző első szaktanulmányt is,
még 1937-ből. E középkorban gyökerező örökségünk egy ága teljesedett ki az 1970-es évektől Erd élyi Zsuzsanna kutatásai és az archaikus im ádságok intenzív gyűjtése, rögzítése és
elemzé se során . A több kiadást is megért nagy
összefoglalója, élete fő m űv e, a Kardcsony, Húsvét, Pünkösd és az Unnepi kalenddrium (újabban
csa k Ünnepi kalend árium cím mel) nem csak a
magyarorsz ág i kön yvtárak egy ik legkeresettebb kön yve, hanem fontos oktatási kéz ikönyv,
segéd köny v is. Felvonultatása Bálint Sándor
hatalmas n éprajzi. folklorisztikai, művelődés
történeti , egy há ztörténeti, irod alom történeti,
teológiai, liturgia történeti, zenetörténeti és
nyelvész eti isme re teinek. Jelezvén, hogya néprajz, s a vallási néprajz is tudományterületek
hat árv id ék én. azoka t sajátos szemléletével
egyesí tve alakult ki, s értelmezi kultúránkat. S
mindezt közép-európai összefüggésekben, kitekintéssel a román, szerb, horvát, szlové n,
szlov ák, cseh és osztrák anyag ismeretében.
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ÉLETE

1904. augusztus l-én, Vasas Szent Péter napj án
született Szeged-Alsóvároson paprikatermelő
paraszti családban. Szellemi fejlődésére a nagy
múltú szegedi piarista gimnázium mellett meghatározó hatással volt az Erdély román megszállása miatt Kolozsvárról Szegedre menekült Ferenc József Tudományegyetem, ahol 1922-1926
között kiváló professzorok tanították. Az 1929-ben
megalakított első magyarországi néprajzi tanszék gyakornoka és tanársegéde lett Solymossy
Sándor professzor mellett, aki őt 1934-ben magántanárrá habilitálta. Párhuzamosan a tanítóképzőben is tanított. 1947-ben lett nyilvános,
rendes egyetemi tanár. Közben 1945-1947-ben a
Demokrata Néppárt képviselőjekéntelsősorban a
tudomány és az oktatás kérdéseiben hallatta véleményét a magyar országgyűlésben. 1951-1956
között a diktatúra eltiltotta őt a tanítástól. S bár
1956 és 1965 között visszakerült az egyetemre,
egy koncepciós perben izgatásért 1965-ben hat
hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, s
1966 februárjától kényszernyugdíjazták. Felelősség- és kötelességtudata mély hitével párosulva segítette át ezeken a nehéz éveken. Legnagyobb tudományos eredményei is ekkor, a
mellőztetés évei alatt születtek. 1980. május lD-én
autóbaleset következében, váratlanul hunyt el.
KAPCSOLATA A VlGILIÁVAL

Az 193Q-as évektől a francia szellemi gyökerekmegújuló magyar katolikus gondolkodáshoz több folyóirat is kapcsolódott. Közöttük
volt az 1935-ben elindult Vigilia is. Bálint Sándor már a Vigilia első évfolyamában írással jelentkezett, s szinte haláláig rendszeresen jelen
volt e hasábokon. Első tanulmánya az 1935. évi
4. számban jelent meg Katolicizmus és magyar
népiség címmel. Egy évvel később pedig itt fogalmazta meg az új diszciplína alapvetését A
magyar valldsos néprajz problémdi címmel. Ezt követően azonban hosszabb, évtizedes szünet következett. Újabb írását már egészen megváltozott körülmények k őz őtt, 1947-ben adta közre A
fut6homok szentje címmel Berecz Skolasztíkár ól,
aki a Szent Benedek Leányai szerzetes közösséget alapította meg a két világháború között az
alföldi tanyavilágban lelki gondozás nélkül élők
ből

támogatására. 1954-ben Bélapátfalváról írt. Egy
újabb évtized múlva, 1965-ben a kezdődő és
nagy változásokat hozó Il. Vatikáni zsinathoz
kapcsolódva Mezey Lászlóval és Rajeczky Benjáminnal fogalmazta meg véleményét a katolikus liturgikus reformról Hagyomány és reform
címmel. Máig megfontolandó és megszívlelendő gondolatok olvashatók e tanulmányban.
1967-ben Az Etelka és Máriaradna című írása
Dugonics András írói műhelyébe vezeti el az
olvasót.
Ettől kezdve sűrűsödnek írásai a folyóiratban. 1970: A vallás világa a szegedi nép példabeszédeiben, 1971: A szegedi kegyes oskola, 1972: Az aranyos mise. Az 1976-os év különösen termékeny
volt: Mohács hitéleti mérlege a pécsi egyházmegyé-

ben, Patrocínium és egyházi év, A Jeruzsálemi biblia
ürügyén. Halála évében (1980) és halála után látott napvilágot utolsó írása a Vigiliában Istenítéletek Váradon címmel. Fontos műveiről ismertetések jelentek meg Csanád Béla, Rónay György,
Erdélyi Zsuzsanna, Niedermüller Péter tollából.
Hetvenedik születésnapján Hegyi Béla készített
vele interjút, végül pedig váratlan halálát követően a nekrológok, a visszatekintések szaporodtak meg: Kilián István, Tüskés Gábor, Erdélyi
Zsuzsanna, Barna Gábor közölt írásokat. Itt jelentek meg Csanád Béla és Dékány Endre őt köszöntő versei is. Bálint Sándor szorosan kapcsolódott a Vigiliához, az ő írásai is azt a korszerű
katolikus történelem- és társadalomszemléletet
képviselték. amelyeket az 1940-es évek végétől
a hatalom száműzni akart.
Feldolgozásra vár még Bálint Sándor bizonyára nagyon tanulságos levelezése a Vigilia
szerkesztőivel és munkatársaival: Possonyi Lászlóvat Balla Borisszal, Rónay Györggyel és Sík
Sándorral, akivel nemcsak az együtt töltött szegedi egyetemi oktatói évek, hanem a piarista iskola szelleme is összekötötte. 1994-ben pedig,
születésének 90. évfordulóján Lukács László fő
szerkesztő közölt egy rövid összeállítást Bálint
Sándor emlékére.
MUNKÁSSÁGA ÉS ÉLETE PÉLDÁJA

A szó szoros értelmében Bálint Sándor nem teremhetett tudományos iskolát: az elvakult és
korlátolt hatalom megakadályozta ebben. Tudósi, szakmai hitvallása abban fogalmazható meg,
hogya paraszti müveltséget a nemzeti kultúra
részévé tegye. E1ete példájával és munkáival
hat. Szellemi örökségére való tudatos hagyatko-

628

zással egykori munkahelye, a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke mára adélalföldi tájkutatás, s a
vallási néprajz egyik fontos hazai műhelyévé,
központjává vált. A napjainkban zajló európai
integrációs folyamatok közepette a tanszéki oktató- és kutatómunkában is érvényesül Bálint
Sándor tudományközi szemlélete, európai kitekintésű nyitottsága. Ugy talán, ahogy azt ő hét
évtizeddel ezelőtt megírta: magyarként kell európainak lenni, saját műveltségünkkel ~s örökségünkkel kell Európát gazdagítanunk. Am egyáltalán nem volt magyarságába zárkózó ember,
hanern nagyon is nyitott minden érték irányába.
Eppen napjainkban lehet iránymutató számunkra gondolata: "Közép-Európa egyetlen útja az
univerzalizmus, a népek és kul túrák mellérendeltsége és szövetsége, a nyelvi esetlegességeken
fölülemelkedő szolidaritás, a keresztény hit és
európai múlt közösségében való újjászületés" írta Naplójába. Ezt talán szellemi-tudományos
végrendeletének is tekinthetjük. Amikor ezt
írta, még senki sem beszélt Európai Unióról. S
Bálint Sándor látta a lényeget, a keresztény alapokat, amelyeket mi, most az egységesülés eről
tetett folyamatában figyelmen kívül hagyunk,
hagytunk.
Mindenkit megfogott nagy műveltsége, mély
vallásossága és tiszta embersége, amely művei
ből is sugárzik. Tudósként és emberként egyaránt példakép. A szocializmusnak nevezett
embertelen diktatúrában a keresztény humanizmus eszméinek képviselője, európai műveltsé
gű és kitekintésű tudós, igazi pedagógus, aki
tudományterületét nagy alázattal művelte, és
sokat tett szülővárosának és környékének kutatásáért. Nem véletlen tehát, hogy felmerült boldoggá avatásának gondolata, hiszen Bálint Sándor máris sokak számára példakép a tudomány
művelésében, a krisztusi szeretet mindennapi
megélésében.
Egyik szilveszteri bejegyzésében Naplójába
(Breviárium) azt írta: "Az utak még mindig nyíltak, de mindinkább Istenhez egyenesednek. A
sebek is nyíltak, de lassan már csak az angyalok
látják őket. Minden kezdi az értelmét, vagy inkább a jelentőségét elveszíteni a szememben.
hogy belevakuljak az egy szükséges látásába. A
lélek sötét éjszakájában bolyongok, mert méltónak akarok a hajnalra ébredni." "Istenem, legyőztét hogy magadhoz magasztalj. Mindent
elvettét hogy megajándékozhass magaddal."

BARNA GÁBOR

BÁLINT SÁNDOR: NAPLÓRÉSZLET
November 30. András napja: az új

esztendő

vígiliája, advent kezdete. Milyen jó volna már

az egyházi évvel teljes szövetséget kötni, hiszen
tudom, hogy az idő szárnyán repülhetünk csak
a mennyei fészekbe. Óh, mi ragadozó saskeselyűk: Istenre kelllecsapnunk.
András elhagyván hálóját, követte Jézust. A
keresztség vizében bennünket is az emberek halászaivá tett az Ur, csak éppen mélyre nem merünk evezni.
os, András, gondolnak-e még rád az eladólányok? Tudják-e még rólad, hogy te az Égi Vő
legény barátja vagy és vőfélye Isten fiainak,
akik után az emberek lányai olyan áldott szemérmetlenséggel sóvárognak.
Azt magyarázom egy önmagától szenvedő
lánynak, hogy mi keresztények helytelen és talán
már évszázadok óta protestánsul értelmezett alázatunkkal szinte szándékosan fosztjuk meg magunkat Istentől, elfutunk az isteni létben való teljesedés elől. Folyton bűneinkre hivatkozunk:
szebánkat ugyan kisöpörjük, de elfeledjük fölékesíteni magunkkal, nehogy a vőlegény megkívánja szépségünket és menyegzőt üljön velünk.
Lassan-lassan elfonnyadt aggszüzekké, gyümölcstelen almafává öregszünk, pedig fiatalságunkban: ennek az életnek csodálatos adventjében halhatatlan jegyesként kellene örvendeznünk. Pedig a fejsze már a fák gyökerére tétetett.
Nem akarjuk megérteni, hogy Jézus élete
nemcsak egyszeri példa, nemcsak elérhetetlen
memento, hanem szüntelen teljesedés is: bennünk és általunk. Nemcsak pásztorok és Háromkirályok vagyunk, akik a világra született
Igét imádjuk, hanem igazában Mária, aki alázatában is tudott vakmerő lenni. Nem átalkodott
meg szívében, nem szégyenítette meg az Angyalt, hanem megfoganta és ennek a világnak
dicsőségére és megbotránkozására fiává szülte
az ő Urát-Istenét.
Nemcsak apostolok és tanítványok, nemcsak
farizeusok és írástudók vagyunk, akik hallgatjuk
a Mester szavát, hanem nekünk: magunknak és
magunkkal kell hirdetnünk az idők végezetéig a
Hegyi Beszéd igéit, ezt az örök mágiát. A megromlott sóval nem lehet sózni, nem lehet a világot fölkenni és az életet örömmé igézni.
Nemcsak embernek kell lennünk, hanem
meg is kell ember-magunkat tisztelnünk. Az
embereknek nemcsak az üdvösség feladataiban
kell segítenünk, hanem együtt kell velük
örülnünk, hiszen az öröm létünknek alighanem
édesanyja és királynéja, a jókedvű Isten ajándéka.
Jézus jelen volt a kánai menyegzőn, nem vonta
föl a szemöldökét. amikor a násznépet látta.
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Tudta, hogya férfi és az asszony szövetségéből
királyi nemzedékek erednek, amelyek egyszer
majd a mennyei lakodalomra is méltók lesznek.
Nekünk is részt kell vennünk az élet csodálatos ünnepén. Nekünk is meg kell az embereken
könyörűlnünk, amikor fogytán a boruk: tűnőben
az örömük. Nekünk, keresztényeknek nincs más
dolgunk, mint éppen ez: jelenlétünkkel: az örök
jelenlét bizonyságával menyegzős ruhába öltöztetni, kánai menyegzővé magasztalni ezt a világot, amikor balgaságában kétségbeesett gyászba
akar borulni és el akarja magát veszíteni.
Nekünk is föl kell mennűnk a Tábor-hegy
ormára. Nemcsak azért, hogy Urunk színeváltozásának tanúi lehessünk és látomásunkkal elkérkedjünk, hanem hogy végre mi is elváltozzunk színünkben és hasonlatossá igézzük magunkat Istenhez. Mi azonban folyton bűneinket,
e szomorú férgeket keresgéljük: szegény üldözők, akik alig vagyunk a bűnösöknél különbek
és akik valahogy szintén korpa közé keveredünk és belekerülünk a bűn börtönébe. A büntetés miatt túlságosan aggodalmaskodunk és
alázatunk féktelen gőgjében nem is merünk a
bűn jutalmára, a könyörületre gondolni. Az Irgalom angyala hányszor felnyitja börtönünk ajtaját, hogy a magunk Tábor-hegyére vezessen.
Mi azonban érdemeket akarunk szerezni és az
Angyalt kicsukjuk szívünkből.
Méltán érezzük magunkat inaszakadtnak és
vérfolyásosnak. házasságtörőnek és szamariai
asszonynak, vaknak és sántának. Azok is vagyunk Istenünk nélkül. Mi azonban keresztény
létünkre is inkább választjuk a magányos, Istentől üres,életet, és nem akarunk meggyógyulni
Vele és Altala. Balgatag alázatunkban nem merjük Jézus köntösét illetni, nem merünk a szeme
elé kerülni, nem érezzük magunkat méltónak,
hogy szóljon hozzánk, pedig érettünk érezte a
mennyek országát kicsinynek: vágyakozott utánunk. Isten nem a tisztákért és egészségesekért,
hanem miattunk jött erre a világra. Hogy akarunk meggyógyulni, egészségessé, azaz istenien
egésszé válni, ha nem akarjuk Urunk szüntelen
látogatásának idejét fölismerni, ha húzódunk,
sőt elbúvunk a kiegészülés elől?
Jézusnak még szenvedéseit, Kálváriáját értjük meg és választjuk magunkévá leginkább.
Pedig a krisztusi élethez nemcsak a passió, hanem a megdicsőülés is hozzátartozik. Mi ezt
megint csak alázatból elhalasztjuk, elhárítjuk
magunktól, pedig az örök, halhatatlan élet már
itt a földön elkezdődhet. Milyen sokan megértették ezt valamikor: a mennyek országa azoké,
akik mindent elfogadnak, semmit nem tagadnak, ami Istené. Azoké, akik Istent nem száműzik az égbe, hanem beleárasztják ebbe a világ-

ba. Azoké, akik le mernek ülni ennek a világnak
asztalához, mert tudván tudják, hogy Isten is
odatelepszik melléjük. Azoké, akik együtt esznek a farizeusokkal és vámosokkal, mert bizonyosak benne, hogy az angyalok csak így szolg álnak nekik.
Mit mondjunk még? Mi lehetünk az Emmausban rejtőzködő Krisztus, és a mi szívünk
gerjedezhetik, amikor az úton szól hozzánk. Mi
üljük a pünkösdöt mindörökké, hogya Szentlélek kinyilatkoztassa magát a világ végezetéig
bennünk. Mi lehetünk és mi is vagyunk az a jel,

amelynek ellene mondatik, amely megaláztatik,
hogy felmagasztaltass ék.
Mi azonban végzetes szabadságunkban kívül állunk Istenen, sőt magunkon is. Olyanok
vagyunk, mint a Kálvin-költötte úrvacsora: halott szimbólum. Fehér sirok: lettünk: Isten már
nincs jelen bennünk és a világban, de alázatában epedve várja, hogy megkönyörüljünk Rajta
és feltámadt szívünkbe fogadjuk, országát végre magunkban is megtaláljuk.
KÖZREADJA: BÁUNT PÉTER

Éva teremtése (Palermo, Ca ppella Palatina, 12. sz.)
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