
candida. terra etiam ti bi levis sit!, mert Tálasi István sincs már kőzőttünk. Ez év május
9-én ugyanolyan megrendülten vettűk körül urnáját a Farkasréti temetőben, mint I 980.
május 20-án Bálint Sándor koporsóját az alsóvárosi templomban, illetve a Rókus-kápolna
előtt.

Nagy a magyar néprajz veszteséglistája: Ortutay Gyula 6 év előtti halála után a sor
folytatódott Bálint Sándor, az idén Tálasi István távozásával. S brutálisan ragadta el tő

lünk a sors Mezey Lászlót is. Jóllehet, az ő kutatásait nem a néprajz könyveli el, a vallá
sos néphagyománnyal foglalkozó folklorista mégis bőven hasznosítja eredményeit, hiszen
a magyar középkor klerikus-deákos kultúrájának vizsgálatával azt a területet tárta be,
amely a vallásos néphagyomány hátterében lépten-nyomon kirajzolódik. Fejetlen seregge
vált a magyar néprajz múvelóinek csapata, mi, akik Bálint Sándorhoz, Tálasi Istvánhoz,
adott esetben Mezey Lászlóhoz is fordulhattunk tanácsért, hatalmas tudásukat kamatoz
tathattuk. Soha sem éreztük, hogy bármikor is 'terhükre lennénk. A szó nemes értelmé
ben magisterek voltak, akik fő feladatuknak a tanítást tekintették, fölhalmozott ismere
teik átadását.

1979-ben az alsóvárosi búcsún örömmel és szeretettel gondoltunk az eljövendő 80.
születésnap méltó megünneplésére. Elmúlt 5 esztendő. Eljött a 80. évforduló, de sajnos,
már csak az emlékezés ünnepeként jöhetett el. Az idei havi búcsú alkalmával már csak
azt a napot köszönthetjük, amelyen Bálint Sándor ~ Alsóváros egyik házában nagyon várt
kései gyerekként ~ világra jött, szűlei örömére és a magyar vallási néprajz nagy hasznára.
Jól tudjuk, hogy szakmai tevékenységét nem szoríthatjuk csak a vallási néphagyomány
vizsgálatára. Szétágazó munkásságának jelentős részét a "világi" néprajz és számtalan
érintkező tudományághoz tartozó kutatás (nyelvészet, múvelódés- és irodalomtörténet
stb.) adja, mindamellett azt is tudjuk, hogy nélküle a magyar szakrális néprajz szakága
zata sokkal szegényebb lenne.

Bálint Sándor utolsó, immár posztumusz művét "Szeged-Alsóváros" címmel a Szent
István Társulat jelentette meg 1984 tavaszán. A tisztelgés szándékával nyitotta meg azon
ünnepi megemlékezések sorát, amelyek rendjében ez esztendőben nemcsak az egyház,
hanem az egész magyar néprajztudomány és Szeged városa is idézi Bálint Sándor alakját
és méltatja polihisztori tevékenységét, amely annyi egyedülálló értékkel gazdagitotta a
hazai szakkutatást, különösképpen a szegedi nagytájnak és népének minden vonatkozásra
kiterjedő történeti rajzával és életformája hiteles bemutatásával.

Erdélyi Zsuzsanna

Pedagógia

Comenius tanúsága

A pedagógiatörténet legnagyobbjának,
Johannes Amos Comeniusnak egyik alap
vető munkáját vehette kezébe a közelmúlt
ban a magyar tryelvű olvasó. A nagy cseh
humanista tudós "A világ útvesztóje és a,
.szív paradicsoma" című keresztény er-

kölestaní könyvével 1623-ban megvetette a
csehirodalmi nyelv alapjait. A könyv azon
ban csak jóval később, 1631-ben jelenhe
tett meg nyomtatásban, mert a harminc
éves háború idején Comeniusnak, a huszi
ta eredetű Cseh Testvérek egyház utolsó
püspökének menekülnie kellett. Szülóföld
jére többé nem térhetett vissza. Ezt a mú
vét élete utolsó éveiben átdolgozta és
1663-ban Amszterdamban ismét kiadta.
Azóta ez a második kiadás képezi minden
újabb kiadás alapját, így a mostani Madách
és Európa által közösen kiadott magyar
fordításét is.*

* Johannes Amos Comenius: A világ útvesztője és a szív paradicsoma. (Madách) Európa, Pozsony
1982.
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A könyv két egymással szervesen össze
függő részből áll: a világ útvesztőjéből,

mely a harmincéves háború zűrzavaros

korának visszásságairól és erkölcsi bukta
tóiról ad hű képet és a szív paradicsemá
ból, ahol az Istenben élő ember hite segít
ségével megnyugvást talál. A bűnöket fel
táró őszinte igazmondás és az Istenben va
ló odaadó bizakodás ma is megkapja az 01
vasót. A mű mondanivalója egyúttal Co
menius világszemlélete is: hit Istenben és
az emberi haladásban. Ez jellemzi a peda
gógus tevékenységét is, mert a nevelésben
Isten a cél, a módszereknek is erre kell
irányulni. A könyv minden lapján kifeje
zésre jut a jóba vetett hit. Azt vizsgálja, ho
gyan lenne elérhető a legfőbb jó és ezért

-bejárja az egész világot. E világjárást sajá
tos módon oldja meg: allegorikus módon
felépített művét egy képzeletbeli városban
játszatja, melyben a világ minden létezője

megtalálható. Ebben a városban - a világ
útvesztőjében - indul el mint tapasztalat
lan, jóhiszemű ifjú, aki azért nem annyira
naív, hogy a vak szerencsére bízza magát.
Comenius a reneszánsz kor jó hagyomá
nyára építve meghatározó jelentőségűnek

ítéli a tapasztalatot, de csak úgy, ha az a
Valóságra, Istenre irányul. "Amit a világ
ban tapasztaltál, nekem szenteld és felém
fordítsd.... amíg ezt nem cselekszed, ad-o
dig nem találod meg lelked békéjét, hiszen
a világban minden változik" - közli Come
nius Isten hozzá intézett szavait.

A világban vándorolva - a képzeletbeli
várossal ismerkedve - bemutatja a társa
dalom minden rétegét, valamennyi foglal
kozását, a politikát, a tudományt és a val
lás helyzetét. A vándor találkozik a Halál-
lal is, mellyel az önző és hatalomra törő

emberek elvakultságuk miatt nem tudnak
szembenézni. Úgy élnek, mintha másoktól
szerzett pozíciójuk örök lenne, pedig ép
pen ezzel okozzák saját halálukat. Igazából
csak az hal meg, aki nem mer a halállal
szembenézni. Aki a halálon túlra néz, az
örökké él. Comenius emelkedettségére jel
lemző, ahogyan a keresztény vallást (val
lásokat) tanulmányozza. Itt sem elégszik
meg a felszínes értékekkel. A huszita Co
menius nem rekeszt ki egy felekezetet sem
a jóra törekvők táborából, hiszen jól tudja,
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hogy Istent nem lehet megosztani. Kí
méletlenül bírálja a világi értékeket haj
hászó egyháziakat, ugyanakkor magasztalja
az Istennek és a rábízott embereknek élő

lelkipásztorokat, bármely felekezethez tar
tozzanak is. Éppen a keresztény egység
hiánya az, ami elfogadhatatlanná teszi a
reformáció túlzó tételét Comenius előtt:

azt, hogy kizárólag a hittől függ az üdvözü
lés és a cselekedetek nem számítanak. Ez
nem lehet így, híszen az emberiség feleke
zetekre oszlott és az üdvözülést egyetlen
felekezet sem sajátíthatja ki. Bírálja az el
uralkodott szeretetlen mentalitást, mert az
akkor szerveződő új felekezetek szabályo
kat adnak ki, hogy miként különbözzenek a
többiektól. Az igaz keresztények azonban
nem szítanak széthúzást, hanem Istenről"

elmélkednek. Úgy tűnik, hogy Comenius
már három és fél évszázada tudta azt, amit
csak korunkban kezdünk felfedezni: hogy
Istenben egyek lehetünk, ha nem egymás
ellen, hanem egy cél felé törekszünk. .

A vándor a világot bejárva látja, hogy mi
az eredmény, ha ember igazgatja Isten he
lyett. Ennek következménye csak az isteni
világterv megcsúfolása lehet. Igazság he
Iyett igazságtalanság, szentség helyett för
telmesség, okosság helyett ügyeskedés,
kedvesség helyett hízelgés, bátorság he
lyett vakmerőség, hit helyett pedig ál
szenteskedés fog érvényesülni. Ilyen ta
pasztalatokkal hagyja el a vándor a világ
útvesztőjét és tér meg Istenhez - a szív pa
radicsomába. Ekkor tudja meg, hogy addig
is Krisztus írányította a jóhiszernúségében,
A megtért ifjút Krisztus felszólitja, hogy "a
te vallásod az legyen, hogy csendben szol
gálsz engem és nem kötöd meg magad ce
remóniákkal'', mert az csak széthúzást
okoz. Aki Istent teljes szívből szereti,
annak nem sok előírás kell, mert maga a
szeretet mutatja meg neki, hogyan visel
kedjék. "Az igaz keresztényeknek teljes az
egysége, egyenlősége, rnindnyájuknak egy
máshoz való hasonlatossága ..." A keresz
tények egysége Isten egységének bizouyíte
ka és előképe az örökkévalóságnak fejezi
be ökumenikus tanúságát Comenius, mert
az igaz kereszténység nem t'elekezetekhez,
hanem a szerétethez kötódik.

Virt László


