
lyoz ni, igen is rejt ve szélyt is. A krí zis ma -
ga egye sek nek esély ar ra, hogy a fi gye lem
rá juk irá nyul jon, ezért leg ke vés bé sem
akar ják meg ol da ni. Má sok meg annyi ra
be le ke rül het nek a krí zis be, hogy el me rül -
het nek, be le pusz tul hat nak. Ezért nem
gyen ge ség, ha va la ki rá szo rul a se gít ség -
re, nem lu xus a krí zis ben nyúj tott ta nács,
a se gí tés és a se gí tõ szak ma.

A ket tõs em be ri ter mé szet rej tel mei is
fel tá rul nak a kö tet lap ja in, ami kor a fér fi-
és nõi lé lek kü lönb sé ge i rõl esik szó, itt
kü lö nö sen is ki dom bo ro dik a már em lí -
tett ér de me Hézser Gá bor nak: hogy ki -
egyen sú lyo zott, hig gadt, és a be vett elõ í -
té le tek mö gé néz, haj lan dó le eresz ked ni a
fér fi, a lel kész pri vi le gi zált he lyé rõl és
úgy te kin te ni tár sa dal mi je len sé gek re,
ugyan ak kor vég te le nül tisz tes sé ge sen azt
is ki je len ti: ma ga csak ar ról fo gal maz meg
ál lí tá so kat, amit va ló ban meg ta pasz talt,
ezért a fér fi ak hi té rõl ír, és jel zi: ha el té rés
van a nõk és fér fi ak hit él mé nye (vi gyá zat,

nem hi te!) kö zött, er rõl ér dem ben nem
ne ki kell nyi lat koz nia, ezért is tart ja fon -
tos nak pél dá ul cso por tok kal va ló fog lal -
ko zás kor, hogy a cso port ve ze tõk mind két
ne met kép vi sel jék: mást, más kor, más -
hogy lát meg egy-egy konf lik tus ból fér fi
és nõ. E szem pont ból is ér de kes mind az,
amit Mi hály Emõ ke okos kér dé se i re
Hézser Gá bor a se gí tés rõl el mond: hi szen
fel vil lan nak az el ve it ki ala kí tó ta pasz ta la -
ti va ló sá gok, a sok év ti ze des gya kor lat, ta -
pasz ta lat, ami a ma Er dély ben a se gí tõ -
szak má val pró bál ko zók szá má ra hasz nos
út mu ta tó le het. 

Nem vé let le nül vá lasz tot ta a Lector
Ki adó el sõ kö te te i nek egyi ke ként a
Hézser Gá bor-be szél ge té se ket és ta nul -
má nyo kat: az ol va só fel üdül és szárny ra
kap a száz ol da las könyv min den egyes té -
má ja, azok meg kö ze lí té se nyo mán, s mél -
tán re mél he ti az in du ló ki adó is ugyan ezt
a ma ga mun ká ja vo nat ko zá sá ban.

Bodó Már ta
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„A LEGSZÖGEDIBB SZÖGEDI” ÉLE TE 
ÉS MUN KÁS SÁ GA
Csapody Mik lós: Bá lint Sán dor (1904–1980) 

Csapody Mik lós iro da lom tör té nész 
Bá lint Sán dor et nog rá fus ról, mû ve lõ dés -
tör té nész rõl, a ma gyar (szak rá lis) nép rajz
egyik leg na gyobb alak já ról írott mo nog rá -
fi á já nak alap ját az eg ri EKF Tör té ne lem -
tu do má nyi Is ko lá já ban ké szí tett PhD-
disszertációja ké pe zi. Ol vas má nyos, ala -
po san láb jegy ze telt mun ká já ban az el sõ
ge ne rá ci ós pa rasz ti ér tel mi sé gi ként az
egye te mi ka ted rá ig ju tó Bá lint Sán dor ral
kap cso la tos ku ta tá sa it összeg zi. 

Bá lint Sán dor 1904. au gusz tus 1-jén
szü le tett Sze ge den, pap ri ka ter me lõ csa -
lád ban. Egész éle té ben mé lyen hí võ ka to -
li kus volt, po li ti kai ér te lem ben a mo dern
ke resz tény de mok rá cia in tel lek tu á lis vo -
na lá hoz köt he tõ. Csapody meg íté lé se sze -
rint Bá lint, bár so sem volt a né pi moz ga -
lom tag ja, szo ci á lis nép szem lé le té nél fog -
va a né pi ek nem zet fel fo gá sá nak fõ ára má -
ba tar to zott. 

Ta nul má nya it Sze ge den, va la mint egy
évig a pes ti böl csész ka ron vé gez te. Már
gyer mek ko rá ban is gyûj töt te a ré gi ima -
köny ve ket és szent ké pe ket, a mód sze res
nép dal- és táj nyelv gyûj tés hez azon ban
csak egye te mi évei alatt fo gott hoz zá, szû -
kebb pát ri á ján, Szeged-Alsóvároson kí -
vül. Ka to li kus ként lett tag ja a sze ge di 
re for má tus egye te mi hall ga tók ál tal ala pí -
tott Beth len Gá bor Kör nek, il let ve az ab -
ból ki nö võ Sze ge di Fi a ta lok Mû vé sze ti
Kol lé gi u má nak, amely nek ta nya- és fa lu -
ku ta tó, nép raj zi ori en tá ci ó ját Bá lint sze -
rint a ne ves et nog rá fus, Ortutay Gyu la 
ad ta meg. 

A tu do má nyos köz élet be 1929 ta va -
szán kap cso ló dott be, ami kor is a Sze ge di
Al föld ku ta tó Bi zott ság két szak osz tá lyá -
nak (nép- és tár sa da lom rajz, nyel vé szet és
iro da lom) együt tes kecs ke mé ti ülé sén a
né pi val lá sos ság ku ta tá sá nak fon tos sá gát

Az Eszterházy Kár oly Fõ is ko la Tör té ne lem tu do má nyi Dok to ri Is ko lá ja Köz le mé nyei 3. Aka dé mi ai 
Ki adó, Bp., 2013.



hang sú lyoz ta. Eb ben az év ben szer ve zõ -
dött meg a sze ge di Fe renc Jó zsef Tu do -
mány egye tem nép raj zi tan szé ke is, mely -
re Bá lint 1930 õszén nyert fel vé telt
Solymossy Sán dor nép rajz ku ta tó ta nár se -
géd je ként. 1931-tõl kül sõs óra adó ta nár -
ként a Sze ge di Ki rá lyi Ka to li kus Ta ní tó -
kép zõ ben is al kal maz ták. A ta ní tó kép zõ -
ben ma gyart és tör té nel met ok ta tott, az
egye te men pe dig Solymossy órá it vet te
át, mi u tán Solymossyt 1934-ben nyug dí -
jaz ták. Csapody sze rint Bá lint ra a ta ní tás
so rán az egy sze rû, gya kor la ti pe da gó gi á -
val vé gig vitt gon do lat me ne tek vol tak a
jel lem zõ ek.

1934-ben Izenet cím mel lap ala pí tás ba
fo gott Berczeli A. Kár oly író-köl tõ vel, me -
lyet ne gyed éves mû ve lõ dés tör té ne ti és
szép iro dal mi or gá num nak szán tak, ám a
lap két szám ki adá sa után anya gi csõd kö -
vet kez té ben meg szûnt. 1938-ban lá tott
nap vi lá got az el sõ nagy, a val lá si nép rajz
meg ala po zá sá ban út tö rõ je len tõ sé gû mun -
ká ja, a Né pünk ün ne pei. Tu do má nyos köz -
le mé nyei töb bek kö zött a Nép raj zi Ér te sí -
tõ ben, il let ve az Új Élet és a Vi gí lia cí mû
la pok ban je len tek meg.

1940 szep tem be ré ben, Észak-Er dély
vissza csa to lá sát kö ve tõ en ün ne pi be szé -
det mon dott, ta nít vá nya it pe dig a há bo -
rús pro pa gan da ide jén is a hu ma ni tás ra
és a tisz tán lá tás ra ne vel te. Nem tit kolt
ná ci el le nes sé ge mi att a sze ge di böl csész -
ka ron hát tér be szo rult, s bár ki tö ré si
pont ként meg pá lyáz ta a ko lozs vá ri egye -
tem nép raj zi tan szék ét, vé gül nem nyer te
el a pro fesszo ri ál lást A há bo rú alatt több
mun ká ját is ki ad ták: Egy ma gyar szent -
em ber, Az esz ten dõ nép raj za, Sacra Hun-
garia, Bol dog asszony ven dég ség ben stb. 

Em ber men tõ te vé keny sé ge szé les kör -
ben is mert volt: so kan for dul tak hoz zá
ru há ért és éle le mért a Bor ból me ne kült
mun ka szol gá la tos ok kö zül, Szent-Györ -
gyi Al ber tet pe dig az any ja al só vá ro si há -
zá ban búj tat ta. 

Sze ged re 1944 ok tó be ré ben vo nul tak
be a szov jet csa pa tok, és amint a vá ros -
ban el kez dett szer ve zõd ni a Ke resz tény -
de mok ra ta Nép párt (KDNP), Bá lint azon -
nal be kap cso ló dott a mun ká ba. Csapody
sze rint Bá lint tisz tá ban volt az zal, hogy 
a bal ol dal nö vek võ nyo má sa és az új ha -
ta lom erõ sza kos be ren dez ke dé se nem -
csak az or szág, ha nem az egy ház szá má ra
is az út ke re sés kor sza kát hoz ta el. Nem
hitt a szov jet el le nes pro pa gan dá nak, de 
a Szov jet unió „po li ti kai nagy vo na lú sá gá -

ban” és a „né pi de mok rá ci á ban” sem. 
A tár sa dal mi új já épí tést a ka to li kus meg -
új ho dás ban és a pol gá ri de mok rá ci á ban
lát ta. Az 1945. no vem be ri vá lasz tá so kon
Bá lint az év ele je óta már De mok ra ta
Nép párt (DNP) né ven mû kö dõ szer ve zet
je lölt je ként ju tott be a Nem zet gyû lés be. 

Kép vi se lõ ként a ha gyo mány tisz te let
és a kor sze rû ség szin té zi se mel lett a ka to -
li kus hu ma niz mus, va la mint a val lás- és
vé le mény sza bad ság esz mé it kép vi sel te.
A po li ti ka i lag nem túl von zó, önál ló
irány vo na lat nem kép vi se lõ DNP frak ció -
vi tá i ban részt vett ugyan, a sze mé lyi-
po li ti kai csa ták ban vi szont nem. Vi lág né -
ze ti kü lönb sé gek mi att azon ban a párt
gyor san ket té sza kadt, Bá lint pe dig 1948
leg vé gén le mon dott a man dá tu má ról:
párt já ban õ kép vi sel te leg in kább a mo -
dern ka to li ciz mus szo ci á lis szel le mi sé -
gét, ez vi szont el len tét ben állt a frak ció
kon zer va tív, mindszenthysta szár nyá val.
Az DNP vé gül 1949 feb ru ár já ban je len tet -
te be az „ön fel osz la tást”.

Po li ti kai sze rep vál la lá sa mel lett ok ta -
tott a sze ge di egye te men is, ám az ál lá sá -
ból 1951-ben fel füg gesz tet ték val lá sos sá -
gá ra („el len sé ges kle ri ká lis be ál lí tott ság”)
és az egy ko ri DNP-s kép vi se lõ sé gé re hi -
vat koz va. Az 1956-os for ra dal mat és sza -
bad ság har cot kö ve tõ en re ha bi li tál ták, és
vissza hív ták ta ní ta ni. Ad dig tu do má nyos
ku ta tó ként az egye te mi könyv tár ban ta -
lált ma gá nak mun kát. Ek kor ké szí tet te el
a Sze ge di szó tárt, ami vé gül 1957-ben je -
lent meg. 1958-ban ír ta A sze ge di nép élet
cí mû köny vét, a rá kö vet ke zõ év ben pe dig
a Sze ged vá ro sát. 

1947 és 1965 kö zött az ál lam biz ton -
ság köz is mert ka to li ciz mu sa és po li ti kai
sze rep vál la lá sa mi att ál lan dó jel leg gel
meg fi gyel te. Fel je gyez ték ró la, hogy val lá -
sos sá ga mi att fo lya ma to san fi gye lem mel
kí sé ri az egy há zi éle tet, és el ke se rí ti, hogy
a ka to li kus pap ság a kom mu nis ta rend -
szer ál tal meg en ge dett le he tõ sé ge ket sem
hasz nál ta ki. La ká sá ban több ször is ház -
ku ta tást tar tot tak, ami kor nem tar tóz ko -
dott ott hon. Köny vei kö zött el rejt ve meg -
ta lál ták Nagy Im re élet raj zát és Gyilasz
Milovan ju go szláv po li ti kus be szé de it is.
1964-ben egy bon ni út já ról ha za tér ve 
Bá lint el új sá gol ta a ba rá ta i nak, hogy til tó -
lis tán lé võ köny vet ho zott ha za, ami ért
iz ga tás vád já val a sze ge di ál lam biz ton ság
ve ze tõ je fel je len tet te. Bá lint a ki hall ga tá -
son az zal pró bált vé de kez ni, hogy a til tó -
lis tán sze rep lõ köny vet nem iz ga tás cél já - téka
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