
Ezen az archaikus magyar tájon egészen a múlt század végéig nem volt külön
temető. Aranyosszéken minden család a maga kertjébe, Torockón pedig sziklá
ba vájt sírboltba helyezte a maga halottját, de jel vagy felírás nélkül. A sírbolt
tájszólásukban birgej kivágása és a halott temetése a nemzetség és szomszédság kö
telessége, illetőleg kiváltsága. A sírboltban a már elpcrladt családtagok számára kü
lön csontgödör is volt. Ez mintha a Mihály oltalmába ajánlott középkori ossa
rium kései, elfalusiasodott hírmondója lenne. A halottakat régebben tiszta fehérbe
öltöztették és fehér lepedőbe burkolva tették koporsóba. A lányhalottat fehérbe
öltözött lányok vitték a sírhoz.

Torockó népének szakrális szemlélete szerint is- a halál és temetés Szent Mi
hály gondviselésében inkább menyegző, mint fekete gyász.

Szent Mihály legendáját, képzetvilágát teljes középkorí gazdagságában tárják
elénk a magyar György lovag (1353) és Pokoljáró Tar Lőrinc (1411) viselt dolgai.
Mindketten bűneik sokaságának törlesztése miatt zarándokoltak a Szent Patrik
purgatóriuma néven emlegetett híres írországi búcsújáróhelyre. Ez voltaképpen kén
kövektől párolgó barlang volt, A jámbor hagyomány szerint a belépő vezeklők Mi
hály vezetésével itt látomásban megpillanthatták a bűnösök kínját és az igazak
örornet, A két magyar nevével jegyzett víziókat a kortársak nagy épüléssel hall
gattak és olvasták. Részletes előadásukra rtt nem térhetünk ki.

Mihályarkangyallal a magyar mesevilágban is találkozunk. A legszebb vál
tozatot Ortutay Gyula jegyezte föl a szabolcsi Fedics Mihály ajkáról.

Szent Mihály napja az őszi napéjegyenlőség tájára esik és mintegy ott áll
a sötét tél kapujában. Göcseji mondás szerint Szent Mihály öltöztet, Szent György
vetkőztet. Érthető a szegedi szólás is: fél, mint a cigány Szent Mihálytól, Tréfás
fogalmazásban : áldott Szent György, átkozott Szent Mihály, Szamosháti reformátu
sok mondogatják: aki Szent Mihály napja után szalmakalapban jár, attól nem
kérnek tanácsot.

A nap a gazdasági évnek is nevezetes évfordulója. Országszerte emlékezetesek
voltak a szentrnihályi vásárok.

Ilyenkor már lassan megforr az újbor, innen a szegedi tanyák népének aj
kán olykor hallható Borszűrő Szent Mihály elnevezés. Most már kezdődhet a kis
farsang, vagyis a lakodalmazásnak őszi, Katalin napjával záruló időszaka. Apát
falva hajdani hagyománya szerínt a legény Mihály napján vitte el a lánynak a
jegykendőt, ha még Katalin napja előtt meg akartak esküdni.

Ormánságban a nap táján mutatkozó derűs, napsütéses időszaknak Szent Mi
hály nyara a neve.

A Vigilia BESZÉLGETÉSE

BÁLINT SÁNDORRAL

ELINDUL EGY EMBER ...

Nem kell bizonygatnunk, hogy a földrajzi
táj bizonyos szellemi környezetet is fölté
telez, amely a tájban élő ember múltját,
életét, Imltúráját tükrözi. Szeged a Tisza
és Maros összefolyásánál jellegzetes vízvidé
ket alkot. A szegedi határ változatos tala
jú földjével virágzó mezőgazdasági kultúra
kifejlődését tette lehetövé. A szegedi ember

az élet anyagi- föltételeinek biztosítása mel
lett szülőföldjén természetesen sajátos, tájból
sarjadt kultúrát álmodott és valósított meg,
amely irodalmi és művészeti múltján, nép
életén és városképén éppúgy meglátszik,
mint tájszólásán vagy konyháján. Külön kis

szegedi világ ez, alig van törzsökös magyar
város, amelyen a gentus loci ihletését eny
nyire éreznénk.

(Sacra Hungaria)
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- Megpróbálom elmondani életem,
kutatópályám történetét, azokat a kö
rülményeket és találkozásokat, amelyek
hozzásegítettek önmagamnak, kötelezett
ségeimnek valamelyes fölismeréséhez.

- A "Szegedi szótár" előszavában ezt
írod: "Művem forrása elsősorban alig
hanem én magam vagyok".

- Szülőföldem az a Szeged, arnelvet
a török hódoltság teljesen elszigetelt a
latin Európától. Eltető lelkének az alsó
városi Havi Boldogasszony-templom és
franciskánus kolostor maradt meg,
amely páratlan anyanyelvi és népéleti
missziót töltött be. Népünknek nincs
módja a tridentinus szellemiség közvet
len befogadására. Igy aztán' a szegedi
nép a maga szakrális szígetsorsában,
hasonlóan 1! csíki, moldvai székelység
hez, a középkorí katolikus világképnek
számos elnépiesedett formáját és elemét
helyi és táji jellegzetességét őrizte meg
szinte napjainkig, de legalábbis az első

világháborúig. '
Ez ,a sajátos földrajzi és történelmi

helyzet ama népi katolicizmus kivi
rágzását teszi lehetővé, amelyről töb
bek között Juhász Gyula Móra Ferenc
Tamási Aron tesz embe;i és költői ta~
núságot, Kialakult e zártabb tájakon a
szakrális népi önellátás benne az orá
lis, vagyis a nemzedékről nemzedékre
történő, íratlan hagyományozás hajla
ma, a középkorí liturgikus most már
népivé vált tradíció tisztel~te, rnegszü
l~~e!.t a .laikus licenciátusok, régi ne
vükön fel papok világa. Mindezeket a
XYIII. század paphiánya is meghosszab
hította. Ez az archaikus itt-ott talán
meg is rekedt magatartá~ mindía tisz
teletben tartotta a legenda és példázat,
exemplum, a Legenda Aurea és Fioretti
naiv bölcsességét, a megváltott ember
létnek ihletett középkorias szemléletét.

Ebbe a világba születtem bele. Az
ember nemcsak egy véletlen pillanat
hanem titokzatos biológiai, történelmi:
társadalmi tradíció, szimbólumrendszer
szülöttje, amit akarva-akaratlanul hor
doz és - ha van füle a belső hallásra
- meg is idéz magában.

A középkor végén jelennek meg Sze
geden az obszerváns ferencesek, akiknek
kultikus hatása páratlanul mély és nap
jainkig tart. Mind Kapisztrán Szent János,
mind Márkai Szent Jakab a franciskánus
rend szigorú, obszerváns irányához tartozott.
Ok voltak Sienai Szent Bernardinnal együtt
a vezérei annak a XV. században teljesedlJ
franciskánus mozgalomnak, amely flJképpen
a szent szegénység megtartásában a Pove-
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r,,1I0 eredeti eszménvett akarta követni és
amely a reneszánsz világias szellemével
szemben új spiritualizmus útját szerette vol
na egyengetnl.

Az obszervancia a maga fiatalos önbi
zalmával, friss lendületével a belső francis
kánus reform végrehajtása mellett is sok
új mozgalmat kezdeményez. Új vagy újsze
rűen fogalmazott kultuszokat terjeszt. Igy
Jézus Szent Neve, a Szent Család, szent
Anna tiszteletét, főleg azonban a Szeplőte

len Fogantatás elszánt védelmezését, a Nap
baöltözött Asszony (Jelenések Könyve 12)
Imltuszát tekinti szívügyének az egyházon
belül a dominikánusokkal szemben, az egy
házon kívül pedig a husziták és bogumilok
ellen, akik Mária tiszteletét teljesen taga
dásba vették.

Cesarini Julian pápai követ már 1444-ben
az obszervánsoknak ítéli oda a konventuáli
sok szegedi templomát és kolostorát. Er
re a mariánusok nagy tettre határozzák
el magukat. 1452-ben ide Szegedre, a ma
gyar obszerváns mozgalomnak talán főfész

kébe tartománygyűlést hívnak össze, ame
lyen új provinciálist választanak Igali Fá
bián személyében, aki a marlánus ference
sek hanyatlását megálUtotta. A magyar kon
ventuálisoknak a Regula szellemében való
megújhodása tehát Szegedr61 indult ki. A
reformmal különben a mariánusok azt is
elérték, hogy szegedi templomukat és ko
lostorukat megtarthattak. Az obszervánsok
nak tehát új hajlékot kellett építeniök. Igy
épül föl aztán a mai templom és kolostor
It Havi Boldogasszony tiszteletére.

Templomunk dedikációja tehát Róma
egyik legősibb és leghíresebb Mária-kultu
szára, a S. Maria Maggiore bazilika alapí
tásának legendájára és a vele kapcsola
tos Havi Boldogasszony kegyképére utal. A
mí templomunk eredeti főoltárképe ennek
a kegyképnek volt a másolata, de késlJbb,
talán még a XVII. században Makóra ke
I'ÜIt. Ennek helyét foglalta el egyelőre tisz
tázatlan körülmények között, de bizonyára
még a török hódoltság idején a Napbaöl
tözött Asszonynak ma is tisztelt kegyképe.
A templom és kolostor története kétszáz
esztendön keresztül szinte teljesen azonos a
város történetével. Hatása azonban ennél is
szélesebb körüvé válik, hiszen a Szeged
ről kIInduló egykorú dél-magyarországi fe
rences misszió hatásaként máig virágzó bú
csújáró hellyé, elsűrangü kultuszcentrummá
fejllJdik.

A XVII. századból vannak az elslJ biz
tos adataink a késlJbb méltán nagybfrClv6
lett havi búcsúra (augusztus 5). A templom
kiváltságos helyzetét, mlsztikus tekintélyét
jelentlJs mértékben erlJsítette az 1650. évi
jubileumi búcsú is, amelyet X. Ince hir.
detett kl. A pápa a dél-magyarországi 11(.



vek szorongatott helyzetére való tekintettel
megengedi, hogy a j,ubileumi búcsút az eUi
írt feltételek mellett odahaza is elnyerhas
sék, Minthogy a Havi Boldogasszony-temp
lom messze tájon egyedül állott, a vidéki
lúvek 1652 októberében ide zarándokoltak
a búcsú kegyelmeinek kiérdemlésl!re.

(Sacra Hungaria)

ú gy tudom, a Havi Boldogasszony
gótikus templomától nem messze szü
lettél, s néhány lépésnyire attól a régi
temetőtől, ahol a hagyomány szerint
Dózsa György fejét elhantolták.

- Öseimet tízedjegyzékek, anyaköny
vek már a XVI. század legelejétől kezd
ve szegedinek, alsóvárosinak örökítík
meg. 1904-ben, Vasas Szent Péter nap
ján, Szeged egyik régi fogadalmi ünne
pén születtem. Idősödő parasztszüleim
és hatalmas alsóvárosi, szentmihálytelki,
tanyai nemzetségem a Havi Boldogasz
szony-napi búcsúvendégségen ülték
meg keresztelőmet. Éppen péntek volt.
Öregapám. egykori halászmester óriási
bográcsban főzte a halat az atyafiság
nak, meg akoldusoknak.

Édesapám nemsokára váratlanul
meghalt. Sokat betegeskedtem. Bár
édesanyám már orvosokkal gyógyítta
tott, egy alkalommal, talán kétéves ko
romban, öreg asszonyrokonok tanácsára
mégis kivitt a híres tanyai orvosem
berhez, Engí Tüdő Vincéhez. Sokszor
hallottam később tőle, hogy Vince bá
csi homlokomra tette a kezét, majd
magában imádkozott. Utána azzal bo
csátott el bennünket, hogy megmaradok.
Így is történt egészen mcstanáig.

Bizonyára a gyermekkor volt későbbi

szakrális néprajzi érdeklődésem ihlető

forrása. Özvegy édesanyám, Kónya An
na (1865-1945) a modern, paraszt-győ

kérzetű szegedi paprikakultúra egyik
úttörő munkása. Felidéződik előttem,

amint őrködik a karácsonyesti böjtős

lakoma kultikus rendjén, nagypéntek
hajnalban kisöpri a házat, égiháború
idején szentelt gyertyát gyújt, gyalog
szerrel többször is megjárja a radnai
búcsút, gondoskodik szolgálóinak férj
hez menéséről és lakodalmáról, halálá
ig megőrzi az ősi szegedi viseletet.
Egyházának, templomának mindenkor
hűséges leánya. Allandóan ott van a
zsebében a "Hét mönnyeí szent zár".
E népirathoz az a jámbor hiedelem fű

ződik, hogy hordozója nem fog Szeritség
nélkü) kimúlni a világból.

A szegedi nép a közismert iml1dsl1gok
közül leglnkl1bb aMiatyánkot, Udvözlégyet,
Hiszekegyet, Úrangyall1t és az olvasót sze-

retl Imádkozni, de más tájak népével egyéb
sajátos módon alakult Imádságszövegeket is
ismer. Imádkozik reggel, este, evés előtt és
evés után, a harangszóra de - főképpen az
Idi'isebbje - munka közben is. Útközben az
olvasót szokta mondani. Olvasója ugyan ná
la szokott lenni, de nem veszi elő, nehogy
szenteskedéséért megszólják, ezért úgy se
git magán, hogy tíz újjl1n számolja az Ud
vözlégyeket. Ha egyet már elmondott, egy
Ujját begörbft], Ezt egészen a tizedik ujjáig
fölytatja, amikor is egy titkot elvégzett.
Új titoknál ujjait kinyitja és az egészet meg
ismétli.

(Népünk ünnepel)

- A származás és a gyermekkor sok
mindent megmagyaráz az életedból. A
va,llásos lelkiség a népszokások révén is
nemzedékről nemzedékre öröklődött. Az
alsóvárosi emberek a paraszti sors ne
hézségei között .hitük belső erőforrá

saiból és külső, ünnepélyes megjeleníté
séből merítettek az élethez elegendő

nyugalmat és megértést egymás dolgai
iránt. Ez adott számukra biztonságot
és harmóniát a világban. Te olyan szo
rosan kötődsz ehhez a néphez, hogy csa
ládod története egyúttal Szeged múltjá
nak krónikája is.

- Nagynénéim sorából élőként áll
előttem Kónya Rozália (1863-1934), aki
nek imádságát annyi beteg kérte, Ba
logh Agnes (1861-1946), a muzsikaként
zengő szegedi szónak Móricz Zsigmond
tól tisztelt, istenáldotta mestere. Eszem
be jut a tápaiak közül a paraszt-gre
goriánt zengedező Palika Örzse (1894
1966). Színte látomásként révedeznek
bennem a kánai menyegzőként ünnepelt
lakodalmak és halotti torok, elmúlt
gyerekjátékok és hajdani havibúcsúk:
az egész Alsóváros érett világdrámája.
Közösségi hagyomány és egyéni szerep
nagyjából az első világháború végéig
kibúvók nélkül, olykor nagy személyes
áldozatok árán is mindenkit kötelezett.
Hősei már régen kint porladoznak "a
szegedi anyaföld eresze alatt" - de
valamennyiüknek halálig adósuk va
gyok.

Az egyházi év paraszti megszenteléséből

az életnek: munkának és pihenésnek, .hét
köznapnak és ünnepnek emelkedett felfogl1
sa, kultikus szemlélete tűnik eUi. A napok
nem szürkén következnek egymás után, ha
nem különös jelentésük és értelmük van:
a nép földi életét transzcendens keretbe
foglalják. Az élet megszakíthatatlannak lát
szó folytonossl1gában, küzdelmeiben az egy
házi év ünnepélyes, fölemelő, em1ékeztető

ritmusa jelenti a megállAst, az eszmélést, a
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lélek erősödését. A nép ünnepe még kö
zösségi megnyilatkozás, amelyet apáinak
jámborsága szentelt meg. A hagyományok
nak e kultuszát, az életnek e klasszikus fe
gyelmét, kötelező. rendj6' mégsem érzi te
hernek. ilppen ez a magatudatlanul vállalt
kötöttség, amely megóv a belső nyugtalan
ságtól és a külső zűrzavartól, biztosítja a
léleknek derűs komolyságát, heroikus egyen
súlyát és teszi a népi, paraszti életalakítást
mostani pusztuló szépségében is olyan pá
raetanna,

(Népünk ünnepei)

ZENGŰ SZEGEDI SZÖ

- Az alsóvárosi népiskola után édes
anyám a Boldogasszony sugárútí polgá
riba íratott, ahol a későbbi híres nép
nyelvi, illetőleg néprajzi kutatók, Csef
ká Gyula és Cs. Sebestyén Károly is
a tanáraim voltak. Később átkerültem
a piaristákhoz, akik itt Szegeden Dugo
nics András, Hájos Gáspár, Csaplár
Benedek révén eljegyezték magukat a
magyar néppel. A szegedi kegyesoskola
növendékei között ott volt Antunovich
Iván püspök, a bunyevác, Lőw Immá
nuel a zsidó, Kovács János, Tömörkény
István, Huszka József, mindenekelőtt

azonban Kálmány Lajos - a magyar,
illetőleg a szegedi néprajzi kutatásnak
úttörő alakjai.

- A harmincas években egy isme
retlen, nemrég maturált diák keresett
fel Szegeden, aki tudomást szerzett ar
ról, hogy Bálint Sándor olyan ritka,
értékes néprajzi könyvek tulajdonosa,
amelyek ezt a fiatalembert nagyon ér
dekelték: Bálint Sándor szívesen látta
vendégül és felpakolta könyvekkel. Ké
sőbb pedig barátságába fogadta és tá
mogatta néprajzi gyűjtőmunkájának

kezdetén. Ezért különös örömet és meg
elégedettséget érzett, amikor megtudta,
hogy Bálint Sándort egyetemi magán
tanárrá nevezték ki Szegedre, ahol
hosszú-hosszú éveken át a magyarság
néprajzát tanította. Ez az egykori diák
ma is szel'etette! gondol rá és ma is
hálásan köszöni a segítségét, az em
berséqét, a barátságát. Ortutay Gyulá
nak hívják. Ő adta át az idén, ezekkel
az emlékező szavakkal, a 70 éves Bá
lint Sándornak eddigi munkásságáért a
Magyar Néprajzi Társaság Györffy Ist
ván emlékérmet.

- Az egyetemen utolsó és már egyetlen
hallgatója voltam Herrmann Antalnak
(1852-1926), a céltudatos hazai népraj
zi kutatás egyik első apostolának, a
nagyhírű cigánykutatónak. Azután Soly-
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mossy Sándornak (1864-1945), a nép
rajz első magyarországi egyetemi pro
fesszorának a tanárségéde lettem. Pá
lyámon míndmáíg legtöbbet alighanem
neki köszönhetek.

- Szeged sok neves személyiségével,
í1'ókkal, művészekkel, a város szerelme
seivel bensőséges, baráti kapcsolatot
tartottál fenn.

- Láttam még Tömörkényt és hal
lottam Juhász Gyulát, beszélgettem Be
nedek Elekkel. Személyesen ismertem
Móra Ferencet és Bartók Bélát, akinek
egyik hangversenye döntő élményem
volt, amikor egyetemi hallgató korom
ban a jövőmön töprengtem. Segítettem
Móricz Zsigmondnak a Rózsa Sándor
ról szóló regénye anyaggyűjtésében. és
elkísértem a havibúcsúra, amelynek ha
talmas emberi manifesztációja meglepte
és könnyekig megragadta. Ott voltam
a Szegedi Fiatalok indulásánál, akik
nek néprajzi orientációját egyik legré
gibb barátom és jóban-rosszban pálya- /
társam, Ortutay Gyula adta meg. A Vi
giliának pedig első munkatársai közé
tartozom.

- Szeged múltjának, településtörté
netének, műemlékeinek, Szeged "lelké
nek" tudós ismerője, krónikása és val
latója vagy. A szülőváros iránti oltha
tatlan szereteted mellett mi volt az a
döntő momentum, amely munkásságod
egy részét Szeged javára fordította?

- Ami munkásságomat illeti, az el
mondott találkozások határozták meg.
Egész életemen át dolgoztam és dolgo
zom Szeged néprajzi szintézisén. Számos
részlete (Szegedi szótár, 1957; Szeged
városa, 1959; A szegedi paprika, 1962;
A Szeged-alsóvárosi templom, 1966;
Szegedi példabeszédek és jeles mondások,
1972; megjelenőben a Szegedi rene
szánsz és a Tombácz János meséi) lá
tott napvilágot. Már majdnem elké
szültem a szegedi táj teljes monográfiá
jával, megjelenése azonban nagyon bi
zonytalan.

- _ Ne feledkezzünk meg azokról a
könyveidről sem, amik egy előző ge
nerációnak Szegedről és népéről alkotott
képét formálták és a Szeged-környéki
néprajz-kutatásnak újabb inspirác'ókat
adtak: "Lakodalmi szokások Szeged-Al
sóvároson" (1933), "A szegedi tanyák
népe" (1936), "Néprajz és nevelés"
(1939), "A parasztélet rendje" (1943),
"Móricz Zsigmond Szegeden" (1943), "A
szegedi népélet szakrális gyökerei"
(1943).



N{::PRAJZI AHtTAT

A magyar vallásos népélet nyilvánvalóan
szerves része a magyar népkultúrának, il
letőleg az egyetemes magyar műveltségnek.

Vizsgálatát a kutatás hosszú Időkön keresztül
elhanyagolta, sorsa még most ls elég mos
toha. A néprajzi kutatás mai napig inkább
a tárgyi világ feltárására fordit gondot és
meglehetősen elhanyagolja a szellemi erők

és tényezők kutatását, ami pedig végered
ményben a népkultúra legleikét teszi és a
tárgyi néprajz is ezeknek függvénye.

(Sacra Hungaria)

- A magyar szakrális néprajz - a
keresztény népszokások, a hitélet [olk»
lórja - művelésében, kutatásában ki
ket tartottál elődödnek és példaképed
nek?

Mint említettem, a gyermekkor
élményvilága sürgetett a népi vallásos
ság egyetemesebb vizsgálatára. A fel
adat a húszas évek végén már világo
san állott előttem. Hozzáfogtam a gyűj

tőmunkához, amelyhez a harmincas
évek derekától kezdve főleg Richard
Andree, Georg Schreiber, Rudolf Kriss,
Matthias Zender munkásságának mód
szertaní tanulságai járultak hozzá. A
magyárok közül Ipolyi Arnold, Kálmány
Lajos és Bartók Béla emberi példája
tanított' legtöbbre.

- :4 magyar néprajz a magyar nép
ről es kultúrájáról való ismereteink
összefoglalása: egyrészt leírja, rögzíti a
talált állapotokat és jelenségeket (gyűj

tés), másrészt pedig értelmezni próbál
ja őket, összefüggéseket keres, ősere

detük magyarázatára vállalkozik (fel
dolgozás). Emellett igyekszik azt is
megállapítani, hogy a sajátosan magyar
kultúra milyen jegyeit víseli az egye
temes emberi kultúrának, mi az egyedi
benne és mi a rokonítható vonás. Hol
és hogyan kapcsolódik a szomszéd né
pek és Európa kultúrkincséhez. Most az
a kérdés, hogy a mag.yar néprajzon
belül milyen hely és szerep illeti meg
a vallásos néprajzkutatást?

- A népi vallásosság művészí kom
pozíció is, sokkal inkább, mint a vá
rosi embernél, akit vallásában is in
kább az értelmi megfontolások jelle
meznek. Ezért olyan fontos a népnél a
nagymise drámája, a prédikáció köz
vetlen hatása, az ének szárnyalása, az
ünnepek liturgikus megszentelése, A
templom művészi kiképzésében mi már
sokszor csak a puszta dekorációt lát
juk. A nép azonban még érzi a szírn-

bólikus ábrázolásból áradó jelentést, az
ő művészi felfogásával egyezik az egy
házi művészet alkalmazottsága. Minden
templomi képnek, tárgynak a vallásos
gyakorlatban rendeltetése, szerepe van
éppúgy, mint az ő művészi módon ki
képzett környezetének. A kereszténység
tételes tanításait elsősorban nem el
vont eszmékben, nem is egyoldalú er
kölcsi okulásban, hanem főképpen ar
tisztikus képzetekben fogja fel. A jel
zett artisztikus képzetek megnyilat
koznak a népIélek vallásos szemléleté
ben, a vallásos népéletnek majdnem
minden megnyilatkozásában. A dogmá
kat a misztériumjátékokban, illetőleg

ezeknek töredékeiben és emlékezet-ha
gyományaiban érzékeli. A szeritírás és
a szentek élete verses, énekelt szöve
gekben, tehát költői formában válik
benne rendesen ismertté. Az egyházi
év legtöbb ünnepét, ezeknek jelentősé

gét, értelmét az énekből ismeri meg.
Ezért van, hogy csöndes misére járni
nem szeret. Hiányzik ebből az ének, de
hiányzik az ünnepélyes hangulat, a kul
tusz érzékelhetősége is.

- A vallásos élményt egyébként is
csak bizonyos fokig lehet tudatossá ten
ni, északokkal [eltérképezni: transzcen
dens magasságokból és az emberi lé
lek mélységeiből táplálkozik. Nem vé
letlenül hasonlítják össze sokan a mű

vészi alkotással.

Nem szabad senkinek sem szem
elől tévesztenie, hogya népi vallásos
ság sem elvi meggondolások, fogalmi
szubtilitások szövedéke, nem a szellem
elvont gyönyörűsége, nem summázó
dott rendszer, hanem sokkal inkább
élet, amelyben főképpen a szív érzel
mei találják kedvüket.

Egyfajta felfogás szerint az általános
néprajz mindazon kérdésekre feleletet
iparkodik adni, amelyek a néplelket és
a népéletet illetik; tehát a nénraiz ke
retein belül további körülhatárolásnak
nincs [ogosultsána. Npzpt"m szer-nt
azonban a gyakorlati elkölönítésen, tu
dományos munkamezosztáson túl iaen
is beszélhetünk a vallásos néprajz sa
játos igényeiről, autonóm szemoontjá
ról. A néplélek szellemi, érzelmi al
katát ugyanis a tudománynak még oly
fejlett módszereivel is bajos megköze
líteni. A vallásos néplélek a kutatótól
sok áldozatot követel: teljes megértést,
bizonyos fokú azonosulást, különben ki
siklik a kezünk közül. A vallásos nép
rajzot nem lehet a tudománynak sok
szor egyoldalúan racionális módszerei-

677



vel értelmezni, hiszen itt a néplélek
legspontánabb rezdüléseiről van szó,
amelynek fogalmi meghatározása sok
szor szinte lehetetlen.

- A falvak átalakulása, a parasztság
új nemzedékeinek tudati és életm6d
beli átformálódása révén azonban a
népi vallásosság emlékei pusztulóban
vannak.

- Úgy érzem, hogy népi vallásossá
gunk a múlté. Erről a gyermetegnek
tetsző, gazdag egyszerűségű, szímboli
.kus világképről már csak töredékek:
családban öröklődő imádságok, népdal
ként bujdosó gregorián dallamok, temp
lomi famennyezetek, a szentelmények
kel oltalmazott élet és munka olykor
még fel villanó tisztelete, az ünnepek
haldokló népi liturgiája adnak némi
hírt. Ha pedig már a múlté, akkor
megérett a teljes számbavételre: tör
ténelemmé kezd válni, hogy életünk
megkésett mesterévé legyen. Talán ih
letni fogja a liturgia bontakozó új _ma
gyar stílusát, mindenképpen részévé vá
lik azonban egyik legnagyobb kincsünk
nek, a magyar tradíciónak. Éppen ezért
nagy szükség volna a vallásos népélet
nyilvános bemutatására, egy múzeum
ra, ahol össze lehetne gyűjteni a szak
rális népi kultusz tárgyait: fogadalmi
képeket, szenteltvíztartókat, olvasókat,
szentképeket és üvegfestményeket,
viaszszobrokat,a búcsújárással kapcso
latos dokumentumokat, népi kézirato
kat stb. Ez szervesen kiegészítené az
egyházmegyei múzeumokban találtakat.
Ilyenek már vannak leülföldön is, Bécs
ben néhány évvel ezelőtt nyílt meg. A
szakrális népéletet ismertető állandó ki
állítás megrendezése valamelyik vidéki
városban igen kívánatos volna. Talán
lehetne Szegeden is ...

A TÖKÉLETES ÖRÖM

- Nehéz útra keltem, a népéletnek
ezt a területét a szakkutatás hosszú
időkön át alig méltatta figyelmére, az
egyházi tudományosság, pasztoráció,
papképzés is végzetesen elhanyagolta.
Sok mindent vállaltam magamra. Mi
nek szóljak a nehézségekről, küzdel
mekről és megszégyenítésekről ? Senkinek
nem teszek szemrehányást, mindezek
nek így kellett történniök. Ha útjaimon
egyedül is jártam, a "tökéletes Öröm"
nem pártolt el tőlem sohasem.

Eddig megjelent műveim (Népünk
imádságai, 1937; Népünk ünnepei, 1938;
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Egy magyar szentember 1942; Sacra
Hungaria, ,1944; Boldogasszony vendég
ségében, 1945) jórészt személyesen ösz
szegyűjtött dokumentációnak, sok év
tizedes reflexióknak csak igen kis ré
szét foglalják magukban. Egyébként
teljesen elfogytak. Legújabban a Szent
István Társulat vállalkozott az egyházi
év hagyományvilágával foglalkozó na
gyobb kéziratom kiadására.

- Az "ünneplő esztendők" közép
európai jelentőségű mű, világviszony
latban is. egyedülálló munka, me ly az
egyházi év néprajzának, a régi Magyar
ország jeles napokhoz fűződő szakrális
hagyományvilágának megörökítésére
tesz kísérletet.

- Azt a képet szerettem volna tel
jesebbé tenni, amelynek körvonalait elő

ször a Népünk ünnepei rajzolta meg.
Elvileg most sem korlátoztam magamat
kizárólag a magyar katolikus nép vi
lágára, hanem idézni, rendszerezni pró
báltam a többi magyar szakrális kul
túra hagyományait is. Az esztendő ha
gyományvilágát mindig iparkodtam be
leágyazni a hazai liturgia és ikonog
ráfia, továbbá a patrocinium-kutatás és
az irodalom világába. de a kínálkozó
közép-európai, sőt még nagyobb össze
függésekbe, kultuszáramlatokba is. Szem
előtt tartottam és felhasználtam a ha
zai művészet- és településtörténet. hon
ismeret és folklórirodalom : népkönyvek,
ponyvairatok gazdag televényének ta
nulságait és születésük körülményeit.
Történelmi jellegű, tudományos igényű

munkát írva, az egyházmegyei beosztás
nál a régi, 1918 előtti, évszázadokon
át kialakult helyzetet vettem figyelem
be. Könyvemben a legnagyobb tárgyi
lagosságra törekedtem. s így semmiféle
világnézeti vagy vallási, nemzeti vagy
politikai érzékenységet nem akartam
megbántani. Az ökumenizmus nézőpont

jából a régi idők kifejezésformái, tü
relmetlen gesztusai mai ízlésünkkel el
lenkeznek, mégis ilyennek kell elfogad
nunk őket.

- Majdhogynem életed summázata,
eredményeid összefoglalása ez a hatal
mas vállalkozás.

Igen. Egy egész élet rnunkája,
készülődése, küzdelme van benne. Örü
lök annak, hogy megcsínálhattam, hogy
volt hozzá elegendő erőm, egészsé
gem ...



A búcsújárás kivonulás az otthoni környe
zetből, ahol minden a földi munkára, fela
dalokra emlékeztet, szabadulás az emberi
vonatkozások kötelékéből, fölülemelkedés a
megszokott mindennapokon. A lelki magány
paraszti keresése, a keresztény-katolikus lé
leknek színeváltozása ez. A búcsújáróhely·
hez vezető út - mintegy via purgativa 
előkészület a nagy eseményre, a kegyelmi
ktvíragzásra. Ilyenkor nem kell hitét elta
karnia : a búcsúsok közössége szárnyalóan
imádkozhat, énekelhet, nyugodtan megállhat
az útszéli keresztek előtt, ahol máskor az
egyénnek annyira siet6s volt az útja. A

TÓTH SÁNDOR

gyalpgszerrel történő búcsújárás áldozatok
kal, fáradalmakkal, a személyes igények le·
csökkentésével jár, mégis: a megszokoU
szakrális környezetnek a búcsújárással vég
bemenő változása II homo dívíans misztikus
mágikus világát ébreszti föl a paraszti hí·
vekben.

(Sacra Hungaria)

- A búcsújárás néprajzáról szóló
munkám most van készülőben. Gondo
lok a hét szeritség népi világának meg
írására is. Hogy lesz-e még hozzájuk
időm és erőm, nem az én gondom.

HEGYI BÉLA

BÁLINT SÁNDOR A MAGYAR NÉPBÁLLADÁRÓL
1947-ben, a Tiszatáj füzetei sorozatban jelent meg Bálint Sándor: A magyar

népballada című tanulmánya. A ballada műfajával, a népballadákkal foglalkozó
azóta megjelent írások meg sem említi k, és ismertetés is csak egy jelent meg róla
1949-ben, az Ethnográfiában. Pedig ez az 1945/46-ban a szegedi egyetemen elhangzott,
mindössze 12 oldalnyi terjedelmű előadássorozat summájában szinte minden fon
tosabb kérdést érint, ami a balladakutatással kapcsolatban napjainkig felmerült.
Kezdjük mindjárt a ballada fogalmával. A szerző az akkori legujabb kutatások
eredményeit felhasználva állapítja meg, hogy a Gregusa Agóst-féle ballada-defi
níció: "tragédia dalban elbeszélve" tulajdonképpen a wagneri Gesamtkunstwerk
eszményét követi. (A fogalom kiterjesztése aballadaformára Gragger Róberttől

származik, Eperjessy Ferenc hasonlata nyomán, de ő elsősorban a textus, a zene
és a tánc differenciálatlan egységére gondol.) Bálint Sándor ballada-meghatározása
alighanem a goethei koncepción alapul, mert a műfaji elemek szét nem vált egy
ségére utal. (Goethénél ezt olvashatjuk: "die Elemente noch nicht getrennt". Ugyan
ez a kifejtés található meg Heinz Ischreyt: Welt der Literatur c., 1961-ben megjelent
könyvében is: a balladában nem rendeződnek külön az irodalmi műfajok, együtt
található benne mindegyík. "Die Ballade Hist sich keiner der drei Gattungen :
Lyrik, Epik und Dramatik zuordnen, sondern vereinízt sie alle in sich.") Ortutay
Gyula így fogalmazza meg: "a már-már differenciálódott egységek forrnak össze
egy differenciálatlanabb, nagyobb egységben". Ha a ballada szó eredetét kutat juk
és a két, eddig leginkább elfogadott szónak a tartaimát tekintjük. tudniillik az
olasz ballata-t és a skót gwaelawd-ot,· inkább az utóbbira kell figyelnünk. ami
utcai éneket jelent. Ortutay Gyula kommentálva a balladát mint gyűjtőfogalmat,

megállapítja, hogy abba "különböző korból származó epikus dalok tartoznak", te
hát ebből a szempontból közelebb áll az utcai énekhez, amely szintén epikus
műfaj. Ugyanakkor a műfaji elemeket, mint sajátságos jellegét tekinti ennek vagy
annak a csoportnak: egyik részük "lassúbb menetű epikus ének, másik lírai
jellegű, virágének-szerű, egy másik csoport szaggatottabb. dramatikus jellegű ..."
Amikor Bálint Sándor ugyanezt a kérdést vizsgálja, és kijelenti, hogy népünk az
iménti műszavakat (köztük a rornáncot) nem ismeri és egyszerűen a balladát "nó
tának vagy istóriának nevezi", az iménti megállapítást támasztja alá.

Bálint Sándor a legfrissebb kutatások ismeretében felemlíti, hogy "még nem
részesült kellő hangsúlyozásban és elismerésben balladáinknak az a csoportja,
amelyben az ősi magyar epikai hagyományt kell látnunk és amelyben a magyar
költészetnek ősi pogánykori szelleme maradt fenn". A szerző - Arany koncep
cióját követve - "naiv epikánkról" szól, amelyben a hős egyes szám első személy
ben beszél önmagáról, "önmaga zengi az utódok álmélkodására saját hatalmát ...
viselt dolgait". Az Arany által felvetett kérdésben a tudomány ma sem mondta ki
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