
Tanácskozás a községi 
krónikaírásról Szerencsen 

A községi krónikaírás helyzetéről és 
feladatairól rendeztek tanácskozást 1979. 
október 22-én a szerencsi Rákóczi vár-
ban. A szerencsi járásban 1970. decem-
ber 2-án kezdték el egységes szempon-
tok alapján írni a községi krónikákat, 
időszerűvé vált az eredmények összege-
zése. 

A HNF Szerencs Nagyközségi Bizott-
sága nevében Bobkó Ferenc t i tkár kö-
szöntötte a résztvevőket és szólt a kró-
nikaírás fontosságáról. Töltési Imre, a 
HNF Országos Titkárságának főmun-
katársa A krónikaírás helyzete és fel-
adatai címmel nyúj tot t áttekintést a 
községi krónikaírás országos helyzetéről, 
majd a tanácskozás Zsuffa Tibor mono-
ki és Angyal Béla szerencsi krónikaíró 
hozzászólásával folytatódolt. Beszámol-
tak tapasztalataikról, egyéni módszere-
ikről. 

A vitában felszólalók fontosnak tar-
tották a községek vezetőinek a krónika-
íráshoz nyújtott támogatását. Felszaba-
dulásunk 35. évfordulója jó alkalom 
lenne ar ra is, hogy megyénk azon köz-
ségeiben is elkezdjék a krónikaírást, 
ahol eddig nem volt. Pl. a szerencsi 
Bocskai István gimnázium 25 éves ju-
bileumát ünnepelve határozta el az is-
kolakrónika megindítását. A tanácsko-
zás során a jelenlevők több példamuta-
tóan vezetett krónikát is megtekinthet-
tek a szerencsi járás községeiből (sze-
rencsi, monoki, prügyi, taktaszadai). 

Petercsák Tividar 

Gerencsér Sebestyén 
emlékkiállítás 

1980. március 12-én, a mester halálá-
nak 25. évfordulóján Siklóson, a vár 
lovagtermében, a Janus Pannonius Mú-
zeum, a Járási—Városi Művelődési 
Központ és a Várbarát i Kör rendezésé-
ben. Ugyanezen a napon koszorúzták 
meg a szülőházán elhelyezett emléktáb-
lát a Várbaráti Kör tagjai, valamint a 
Szék- és Kárpitosipari Vállalat Geren-
csér Sebestyén szocialista brigádja. 

A város neves szülötte 1954-ben az el-
sők között kapta meg a Népművészet 
mestere címet, és 1966-tól őrzi nevét, 
művészi igényességét a róla elnevezett 
országos fazekaspályázat. 

A koszorúzáson részt vett felesége és 
családjának több tag ja is. 

Moldván László 

Bálint Sándor 
(1904—1980) 

Május 10-én elhunyt Bálint Sándor 
néprajztudós, a szegedi tudományegye-
tem nyugalmazott professzora. A szak-
tudomány egyik legkiválóbb és legter-
mékenyebb művelőjét, Szeged városa 
minden bizonnyal múl t jának legjobb, 
sokáig utolérhetetlen kutatóját veszítet-
te el. Ma még nehéz számbavenni, mi-
lyen gazdag örökséget hagyott ránk, de 
tudjuk, megjelent és beteljesedő mun-
kái mellett is mennyi terve volt, meny-
nyi tudást, megírandó tanulmányt vitt 
magával a sírba. Barátainak az utóbbi 
években olykor szolid önérzettel mon-
dogatta: „ . . . h a möghalok, teli tarisz-
nyával mögyök e l . . . " Nyugtattuk, hi-
szen könyvei, kisebb-nagyobb dolgozatai 
rendre sorjáztak, ám most, kéziratos ha-
gyatékát is látva kezdjük érezni, meny-
nyire igaza volt. 

Szeged-Alsóvároson született 1904. 
augusztus 1-én. Iskoláit Szegeden végez-
te, s 1926-ban a szegedi egyetemen szer-
zett bölcsészdoktori és tanári oklevelet. 
Mint f iatal tanárjelölt, alsótanyai nótá-
kat közölt az Ethnographiában, és pá-
lyakezdő éveiben mindegyre visszatér-
tek a népdalközlések, melyeket 1933-
ban Szeged népe c. kötetében gyűjtött 
egybe. A gyűjtemény címe Kálmány 
Lajos egy emberöltővel azelőtt megje-
lent köteteit idézi, és kézenfekvő a 
szándék: a fiatal Bálint Sándor a nem 
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sokkal előbb, 1919-ben elhunyt folkloris-
ta pap, Kálmány szegedi kutatásait kí-
vánta folytatni. 

Munkásságának két, jól körülhatárol-
ható vonulata van. Egyik a vallásos 
népélet, pontosabban a népi katoliciz-
mus vizsgálata, melynek legkiválóbb 
hazai, Európa-szerte elismert kutatója 
lett. Mindaz, amit a népszokások, a 
nagy ünnepek szakrális hagyományvilá-
gáról az 1930-as évek eleje óta föltárt, 
s e tárgyú köteteiben közzé tett, tekin-
télyes művelődéstörténeti érték, s ösz-
szegezésük egyszeri, talán megismétel-
hetetlen teljesítmény. 

Tudományos munkássága másik fő te-
rülete a Szeged-kutatás. Elhivatottság-
gal és szeretettel kuta t ta szülővárosa 
népének múltba vesző hagyományait 
éppúgy, mint művelődéstörténetének, 
művészetének emlékeit, vagy az elődök 
nyelvi hagyatékát. A szegedi népnyelv 
minden ízét leltárba szedő enciklopé-
diája, a Szegedi szótár mellett elkészí-
tette a szegedi városkép kialakulásának 
történeti és művészeti szintézisét (Sze-
ged városa), a szegedi paprika néprajzi 
és gazdaságtörténeti monográfiáját , 
amelyek mellett a szegedi városrészek-
ről írt tömör, mintaszerű jellemzései 
vagy a szegedi nép békési és Duna-Ti-
sza közi kirajzásait elemző tanulmá-
nyai szinte mellékterméknek tűnnek. A 
szülőváros szolgálatában végzett több 
évtizedes kutatásainak gyümölcsei iga-
zán az utóbbi években értek be: 1975-
ben jelent meg Szeged reneszánsz kori 
műveltsége és Tombácz János meséi 
című műve, majd a t á j néprajzi mo-
nográfiája, A szögedi nemzet két köte-
te. E gazdag termés háttere, fedezete 
évtizedek szorgos kutatómunkája, Bá-
lint Sándornak a mellőzés, a csalódá-
sok idején is töretlen hivatásszeretete 
volt, amiben az életet és kultúrát te-
remtő paraszt nemzedékek, különösen a 
fölnevelő környezetet adó szegedi pap-
rikás társadalom földszeretetét, munka-
szeretetét érezzük kifejezésre jutni. 

Bálint Sándor 1931—1944 között a sze-
gedi tanítóképzőben, 1938—1946 között a 
tanárképző főiskolán, 1947-től 1965-ig 
pedig az egyetemen pedagógusok szá-
zait nevelte a néphagyomány ismereté-
re és megbecsülésére. Különösen a taní-
tóképzőben tulajdonított nagy szerepet 
a néprajzi ismereteknek; erről 1937-ben, 

a tanítóképzés reformjával kapcsolat-
ban ma is tanulságos tervezetet írt. Sok 
tanítványa őrzi emberségének, szelíd 
nevelő egyéniségének, ízes „szögedi" be-
szédének emlékét. 

A szegedi közművelődési palotában 
gyakran tapasztalhattuk, hogy mindig 
sietett. Fölkereste a múzeumban és a 
könyvtárban barátait, ismerőseit né-
hány szóra, kölcsön vett egy hiányzó 
könyvet, és már ment is. Mintha az idő 
szorításában élne. Tudta, érezte, hogy 
van még elvégeznivalója. Hirtelen ha-
lálával kivételesen gazdag tudományos 
életmű zárult le. Tudjuk, még sok ter-
vet melengetett, de a legnagyobbat, 
aminek valóraváltására pályája kezdeté-
től készült, Szeged ú j néprajzi monog-
ráfiáját , befejezte: A szögedi nemzet 
harmadik kötete, tudatosan építkező 
életművének betetőzése, még életében 
nyomdába került. 

Bálint Sándort a Szeged-alsóvárosi 
parasztság, a paprikás társadalom küld-
te a néprajztudományba. Annak a nem-
zedéknek a tagja volt, amely a század-
elő mezővárosi parasztpolgári világába 
született, még tapasztalta a parasztkö-
zösség régi összetartó erejét, hagyomá-
nyait, de már átélte a közösségi hagyo-
mányok felbomlását, átalakulását. Eh-
hez a közösséghez és ennek mélyen át-
élt világképéhez mindig hű maradt. 

Többen voltak a néprajz berkeiben, 
akik jószerével egy tá jból növesztették 
ki munkásságukat. Bálint Sándor — a 
hódmezővásárhelyi Kiss Lajos, Nagy 
Czirok László, Szűcs Sándor mellett 
(hogy csak a jelesebbeket említsem) — 
ilyen volt. Ám munkássága azt is pél-
dázza, hogy egy tájból egyetemes je-
lentőségű tudományos eredmény nőhet 
ki, ha a kutatói elhivatottsághoz, a táj-
szeretethez széles látókör, sokoldalú is-
meretanyag és történeti szemlélet páro-
sul. 

A folyton gazdagodó életmű nem gya-
rapszik tovább. Amit Bálint Sándor pél-
dás szorgalommal csűrbe gyűjtött — 
forrás- és kiindulópont lesz. Forrása 
egy tá j . Szeged és környéke önismereté-
nek, tágabb értelemben az egész ma-
gyar népismeretnek, és kiindulópontja 
— még meghaladott eredményeivel, kö-
vetkeztetéseivel is — nemzedékek nép-
ismereti kutatásainak. 

Juhász Antal 




