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Kovács Lehel István

15 nap: munkálatok az óvodában
A Hétfalusi Magyar Művelődési Tár

sa ság februárban pályázta meg a MOL 
Ro mánia és a Polgártárs Alapítvány 
Vá rosi zöldövezet programját, melynek 
ke retén belül olyan projektek kaphatnak 
tá mogatást, amelyekben nem kor mány
za ti szervezetek különböző intézmények 
e gyüttműködésével városi zöldövezetek 
lé tesítését vagy rehabilitációját tűzték ki 
cé lul a helyi közösségek bevonásával, 
kü lönböző ökológiai nevelés jellegű 
te vé kenységeken keresztül. A projekt 
meg va lósítására a Hétfalusi Magyar 
Művelődési Társaság partnerszerződést 
kö tött az Erdélyi Kárpát Egyesület bras
sói osztályával, valamint a Zajzoni Rab 
István Középiskolával.

A pályázatot megnyertük, így 9000 lej 
tá mogatásból és 3000 lej saját hoz zá já
ru lásból szépíthetjük a napközi udvarát. 
Projektvezető: Kovács Lehel István, fő
ker tész: Máté Emese.

Amit meg szeretnénk valósítani: ját szó tér 
(hinták, mászókák, lipinka stb.), szik lakert, 
fák, tuják, virágok ültetése, asz talok, padok, 
zöld tetős házikó, tan á gyások az óvodások 
és IIV. osz tá lyo sok ökológiai nevelésére, 
labirintus, fűzfa jur ta és alagút, az udvar 
teljes felújítása, a kerítés teljes felújítása, 
tető, eresz az aj tó fölé.

Az udvar teljes felújításához azonban 
más támogatókra is szükség van, hisz 
a pályázat például nem tért ki a kapu, a 
ke rítés, az elrepedt lépcsok felújítására, 
vagy az ajtó fölé egy tető felszerelésére.

A munkálatokat, amelyeket július 31ig 
kell befejezni önkéntesek segítségével 
vé gezzük, így munkás kedvű segédeink 
je lentkezését várjuk! A napköziudvar felú
jí tásának eseményei nyomon kö vet he tők 
a https://www.facebook.com/Zajzoni Rab
IstvanOvodaKert oldalon.

A munkálatokat április 26án kezdtük 
el, ekkor kitakarítottuk az udvart és ki je
löl tük a labirintus helyét (segítettek: Máté 
E mese, Máté Levente, Buna László, 
Ko vács Lehel István), hogy másnap be 
tud juk ültetni a Yurta Kft. (Magdó János) 
ál tal adományozott 500 élősövényt (ön
kén teseink: Máté Emese, Máté Levente, 
Má té Zselyke, Máté Csanád, Máté Jan ka, 
György Lajos, Buna László, Bakk A nikó, 
Bakk Ernő, Bakk Róbert). A négy fa lusi 
Polgármesteri Hivatal egy te herautó 
földdel támogatott. A harmadik nap (áp
ri lis 29.) fűzfakerítést fontunk és jurtát, 
va  lamint alagutat készítettünk fűzfából 

(ön kénteseink: Máté Emese, Máté Le
ven te, Szász Ágnes, Máté Zselyke, Ko
vács Lehel István, György Lajos, Buna 
Lász ló; Tomos Istvánnak pedig kö szön jük 
a fűzfavesszoket). A negyedik nap (áp rilis 
30.) lekaszáltuk a füvet, meg ja ví tot tuk a 
lipinkát és elkezdtük kialakítani az ágyá
sokat (segítettek: Máté Emese, Ko vács 
Tünde, Kovács Lehel István, To mos Ist
ván, György Lajos, György Emő Enikő, 
Buda Gábor Levente, Máté Le ven te, Ko
vács András Apor, Kovács Ár pád Apold, 
Buna László, Tóth Sándor).

Az ötödik nap (május 1.) az Erdélyi Ma
gyar Néppárt Brassó megyei szer ve ze te 
elnökségének tagjai látogattak meg és 
segítettek elültetni a tujákat. Ön kén te
seink: Sándor Levente, Ráduly Sándor, 
Za kariás Barna, Kovács Lehel István, 
Má té Emese, Sándor Barbara, Sándor 
Ar nold, Ráduly Gyopár, Ráduly Zsom bor, 
Máté Zselyke, Máté Janka, Máté Csa nád.

A hatodik nap (május 3.) az udvar első 
ré szével foglalkoztunk. A munkálatokban 
részt vettek: Kocsis Jolán, Kocsis Nor
bert, Buna László, Gires Albert István, 
Gi res Albert Ildikó (akiknek köszönjük a 
fes  tékeket és a 13 fenyőcskét), Mátyás 
Ottó, Jakab Péter Csaba, Kraft Róbert, 
Má té Emese, Máté Levente, Máté Jan ka, 
Máté Zselyke és Máté Csanád.

A hetedik nap (május 4.) került sor a 
ját szótér kialakítása, valamint az első 
á gyá sok beültetése. Elekes Katalin bok
rok kal támogatott, Mátyás Ottó pedig 
egy lipinka fémvázával. Önkénteseink: 
Máté Emese, Kovács Lehel István, Ko
vács Tünde, Jakab Sánta Árpád, György 
Lajos, Csukás Klára, Kovács András 
Apor, Máté Csanád, Máté Janka, Máté 
Zsely ke. Másnap, a nyolcadik nap tovább 
foly tatódott az ültetés és a kerti bútorok 
ren dezése. Önkénteseink: Máté Emese, 
Má té Levente, Kovács Lehel István, Kiss 
Istók Árpád, Kiss Istók Margit, Máté Jan
ka, Máté Zselyke, Máté Csanád, Kovács 
Árpád Apold, Kovács András Apor, Kiss 
Istók Dávid, Kiss Istók Bettina.

A kilencedik nap (május 7.) elhoztuk 
Szász Ágnestől az óvodának a ján dé ko
zott növényeket. Köszönet érte az egész 
csa ládjának. Ugyanonnan elhoztuk a 
nagy köveket is a sziklakertnek. A nö
vé nyek nagy részét sikerült is beültetni 
az óvo daudvaron, mert közben besöté
tedett. Össze szereltük és lefestettük a 
má so dik lipinkát is. Önkénteseink: Máté 

E me se, Buda Gábor Levente, Buna 
Lász ló, György Lajos, Szász Ágnes és 
Szász Zoltán, Kovács Lehel István.

A tizedik nap (május 8.) megérkezett 
a kavics a Polgármesteri Hivataltól, így 
be tudtuk fejezni az udvar első részének 
a felét. Mai önkénteseink: Máté Emese, 
Ko vács Lehel István, Benedek Káplár Il
di kó, Fórizs Dezső, Köllő Hunor, Szé kely 
Benedek Ervin, Benedek Andir And rás, 
Benedek András Norbert.

A tizenegyedik nap (május 10.) Négy fa
lu magyar alpolgármestere, Géczi Gel lért, 
valamint Négyfalu magyar ta ná cso sa i, 
Kovács Lehel István, ifj. Magdó Já nos és 
Pető Sándor voltak a vendégeink, il letve 
Jani Mihály önkénteskedett. Kiás tuk az 
alapot a játszótérnek és meg kezd tük a 
betonozást is. A tizenkettedik nap (má
jus 13.) a mennyire az eső engedte, 
oda erősítettük a játszótér elemeit és 
a pa dot, valamint be szereltük az első 
víz csa pot. Ön kén te seink: Kovács Lehel 
Ist ván és Máté Le vente. A tizenharmadik 
nap (május 13.) be tonoztunk a ját szó té
ren, és újabb kö ve ket hoztunk el a szik
la kertbe. Ön kén te seink: Máté Emese, 
Ko vács Lehel Ist ván, Kovács András 
Apor, Ja kab Sánta Ár pád, Bajkó Sándor. 
Kö szö net Hajdú A liznak és Soós Sárának 
a kövekért és a PlantShopnak a szál lí tá
sért (www.plantshop.ro). A ti zen ne gye dik 
nap (május 17.) két eső között tovább 
foly  tattuk a be tonozást a játszótéren. Ma 
se  gítettek: Ko  vács Lehel István, Kovács 

Esz  ter A pol ka, Kovács András Apor, Ko
vács Ár pád Apold.

A tizenötödik nap (május 18.) reggelén 
gyom irtóztunk, délután a sziklakertet si
ke rült elkészíteni, kigereblyéztük az ud
var nagy részén a köveket, odafogattuk 
a betonalaphoz a hinta másik részét is, 
ne kifogtunk a favonatocskának, amit 
nem sikerült még befejezni, mert be sö
té tedett. Mai önkénteseink: Máté E me
se, Máté Levente, Máté Janka, Máté 
Zsely ke, Máté Csanád, Korodi Melinda, 
KissPünkösti Csaba, KissPünkösti 
I rén ke, KissPünkösti Olivér, Bubla Zol
tán, Bubla Enikő, Bubla Szabolcs, Bubla 
Ba lázs, Bakk Anikó, Kovács Lehel Ist ván, 
Buda Éva, Buda Gábor Levente. Kö szön
jük a gyomirtót Kocsis Attilának és Ko csi 
Jolánnak, az érett istállótrágyát KissIstók 
Margitnak és édesapjának Bi bó Pálnak, 
valamint a növények szál lí tá sát Buda 
Gábor Leventének.

Tizenöt munkanap alatt össze fogással 
és rengeteg önkéntessel szép e red
mé nye ket sikerült elérni a Zajzoni Rab 
Ist ván Középiskola napközijének és 
ó vo dá jának udvarán, és reméljük, hogy 
a lel  kesedés nem fog lankadni  további 
ön  kéntesek segítségével megvalósítjuk 
jú  lius végére a teljes tervet, hogy gyer
me  keinknek, iskolánknak egy korszerű 
és szép óvodaudvara legyen.

*A jelen kiadvány a szerzők véleményét tük 
rözi. A támogatók nem vonhatók fe le lős ségre 
az ebben található in for má ci ó kért.

Négyfalu alpolgármestere és magyar tanácsosai dolgoznak a napközi ud
varának felújításán
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HMIK

I I .  H é t f a l u s i  I f j ú s á g i  N a p o k 
Az idén másodjára szervezzük meg május 31-június 2. között a Hétfalusi Ifjúsági Napokat, ahol a hétfalusi és a környező 

if júsági szervezetek tagjai számos szórakoztató vetélkedőn vehetnek részt. Majd koncertek, tábortűz és szabadtéri buli 
várják az érdeklődőket! Több információ és program a www.hmik.ro weboldalon. Tagja vagy egy ifjúsági szervezetnek, vagy 
esetleg ba ráti körödből alakítanál egy 6-8 tagú csapatot, amellyel részt vennél a HMIK által szervezett Ifjusági Vetélkedőkön? 
A fenti weboldalról letöltheted a jelentkezési űrlapot, amelyet május 29-ig küldhetsz el a 7falusiifi@gmail.com email címre! 

IX. Hétfalusi Magyar Népmese mon-
dó Ma raton

Idén a Hétfalusi Magyar Művelődési 
Tár saság május 25-én szervezi meg a 
IX. Hétfalusi Magyar Népmesemondó 
Ma ratont. Szervező partnereink a Bras-
só Megyei Néprajzi Múzeum, a Brassó 
me gyei magyar óvónők és tanítók mód-
szer tani körei, a Brassó megyei magyar 
i rodalom szakos tanárok módszertani 
kö re és a négyfalusi Zajzoni Rab István 
Kö zép iskola. 

A szervezés megkönyítése végett kö-
zöl jük a programot:

1. Óvodás mesemondók reggel 9 ó rá-
tól a tiszta szobában

2. Kisiskolás mesemondók reggel 10 
ó rától a borica teremben

3. Nagyobbacska iskolások délelőtt 11 
ó rától a szövő teremben.

11 órától a Zajzoni Rab István Kö zép-
is kola PRIKULICS bábcsoportja játsza 
a Király Erzsi című népmesét Tomos 
Tün de bábjaival.

11:30-tól a Zajzoni Rab István Kö-
zép is kola három mesejátszó csoportja 
ját szik egy-egy hétfalusi magyar nép me-
sét: Király Erzsi, Ezeregy János, Mátyás 
ki rály és a székely ember leánya.

(A mesenépszerűsítő programunk i dé-
ni támogatója is a magyarországi Balassi 
In tézet. A program keretében bábozóink 
ed dig 14-szer mutatták be játékukat 
Négy faluban, Háromfaluban, Ke reszt vá-
ron, Brassóban és Sepsiszentgyörgyön. 
A hónap végéig többek mellett  Kő ha lom-
ban, Hévízen, Korondon, Pálpatakán, 
Kis baconban népszerűsítik majd a hét-
fa lusi magyar népmeséket.)

Hochbauer Gyula, a HMMT elnöke
*

Meghívó - Négyfalusi Csángó Estek
A Borcsa Mihály Keresztyén Kulturális 

E gyesület és a Bácsfalusi Evangélikus 
- Lut heránus Egyházközség szeretettel 
meg hívja Önt május 30-án d.u. 19:00 
ó rá tól a „Négyfalusi Csángó Estek” mű-
ve lő dési rendezvénysorozat bácsfalusi 
al kal mára. Ez alkalommal Dr. Kovács 
Lehel István egyetemi oktató és Tomos 
Tünde kép zőművész tartanak előadást 
Hétfalu népi építészetéről. 

Sok szeretettel várunk minden kedves 
ér deklődőt. 

Barcsa István bácsfalusi lelkipásztor
*

Szülők majálisa a ZRIK-ben
Május 25-én, 11 órától a Zajzoni Rab 

Ist ván Középiskola vezetősége és Szü-
lő bizottsága műsoros majálist szervez a 
szülőknek, tanulóknak, az óvodától a XII. 
osztályig. A tanulók fellépéseit gulyás- és 
pityókatokányfőzés előzi meg. Mindenkit 
szeretettel várunk!

A ZRIK Szülőbizottsága
*

Lakossági konzultációk
Négyfalu alpolgármestere, Géczi Gel-

lért, és magyar tanácsosai, dr. Kovács 
Le hel István, ifj. Magdó János, valamint 
Pe tő Sándor május 17-én elkezdték a 
szé  leskörű lakossági konzultáció-so ro-
za tukat. Első alaklommal a fűrészmezei 
Lut her Márton utcát járták végig 18 órától 

Szerkesztőség

Hétfalusi Hírek

21:30-ig, ahol közel 70 emberrel - ma-
gyarokkal és románokkal egyaránt - ta -
lál koz tak, meghallgatták prob lé má i kat, 
ja vas lataikat. Az összeállított prob lé  ma-
lis ta alapján tanácsosi beadványt szer -
kesz tenek és megpróbálják or vo sol ni a 
gon dokat. Terveik szerint a ta ná cso sok 

a nyár folyamán Négyfalu minden ma -
gyar lakta utcáját végig szeretnék jár ni, 
kü lönösen odafigyelve minden utca 
sa  já tos problémáira. Az egyes alkalmak 
kü lön-külön is meg lesznek hirdetve, 
az ut  cai lakósoknak nem kell egyebet 
ten ni ük, mint kiállni a kapu elé és el be-

szél get ni az arra járó tanácsosokkal.
A féléves rendszerességű találkozó-

so rozat keretei között pedig június 
elején Négyfalu magyar lelkészeivel, 
vál lal ko zói val és oktatóival ülnek le 
beszélgetni.  

Négyfalu magyar tanácsosai
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Kovács Lehel István

A Kerekdomb kincsei

 

Ilyenkor, május végefelé, amikor a tavasz 
gyengédenvagyerőszakosabban-éve
válogatja-átsiklikanyárba,aNégyfalu
környékidomboldalakonbeérnek főbb
gyógy növényeink.

E szétszórt kincseket kerestük azon a 
verőfényesvasárnapinaponis,amelyen
felkerekedtünk,hogyaKerekdombot
vegyükszemügyre,őseink is ide jártak
gyógynövényeketgyűjteni.Gyorsanhagy-
tuk magunk mögött a Hermány, Vásár és 
Irodautcákat,csakafelsőszipnél áll tunk 
megrövid időre,hogyanagymeleget
üdítővízzelmossukle.

Hamar kiértünk a Kerekdombra, mely 
hangsúlyos idomkéntottgömbölyödik
Csernátfalufölött,ésamelyettöbbnévvel
is illetnek a falusiak: csernátfalusi Pancsó, 
sHosszúfalubanmárCsipkés a neve a 
Kerekdombmellett.Igen,ittvonulakét
fa lu határa, s annak idején, a XX. század 
elején,amikor fenyőfákkalültettékbea
teljesdomboldalt,ügyeltekarra,hogy
összefüggőtaréjtalkotvaúgyültessékbe
acsemetéket,hogyegyértelműenjelezzék
a határt: ezek a Határfák.
Aperzselőmájusinapalatt-bizonyrég

nemvoltilyenmelegmájusban,mintazidén
-többfélegyógynövénytisgyűjtögettünk:a
legelőkillatosfüveavad csombor (Thymus 
vulgarisL.), tudományosabbnevéna
kakukkfű,amelyetmi leginkább teába
szoktunk tenni,demárazegyiptomiak
által iskedvelt fűszernövényvolt:sülte-
ket (mennyei ínyencfalat a kakukkfüves 
nyúlpecsenye), salátákat,debab-és
borsófőzelékeket is fűszereztekvele.
Gyógynövénykéntkitűnőétvágygerjesztő,
gyomorjavító,görcsoldó, köhögéscsil-
lapító,szélhajtóis,demégfürdővizekbe
is tehetjük.
Azerdőalattabodzabokroknak (Sam-

bucus nigraL.)örültekmegleginkábba
gyermekek.Vannak,akiklekvártfőznek
afeketebodzabogyókból,aháziiparban
festéketnyertekbelőlük,miazonbankizá-
rólag bodzaszukknak használjuk a vi rá gait, 
s ami marad megszárítgatjuk teá nak. A 
szépnagy,tányéralakúaranysárgaérett
bodzavirágokértaközépkorivásárokon
aranytallérokkalfizettek,shabáranövény
zöld részeimérgezőek,agyökerétőla
kérgénátaleveléig,virágokig,bogyókig
mindentfelhasználtak.Azágaibólfúvós

hangszereket, vagy kovácsműhelyi
fújtatókatkészítettek,azágakbólkivett
bélkiválógyújtósvolt,abogyókbólboris
készülhet, a levelek legyek, szú nyo gok, 
sőtegerekellenishasználhatók,avirágok
pedigszámtalanbajranyújtottakgyógy-
írt-ígylettabodzaegymagaa“szegény
emberpatikája”.

Mi citrommal, ecettel, cukorral és vízzel 
kevervekészítünkérettvirágaibólkiváló
szénsavasüdítőt.Habársokancitromsót,
élesztőt,sőtkenyeretistesznekavízbe,
amireceptünkakövetkező:egyhúsz
literesbödönbe2kgcukrotteszünk,egy
kis meleg vízzel felkavarjuk, míg elolvad, 
majd6citromotfelébevágunkésalevét
jólbelecsavarvabedobjukahéjakatis,
majd 12 kanál ecetet öntünk és feltöltjük 
hidegvízzel.Avégénteszzükbea20
darabtányérnyivirágot,amelyeketnem
mosunkmeg,hogyapollenbennükma-
radjon,sőtesőutánsemszedjükleőket.
Négynapigkavargatjuknapontakétszer,
majd leszűrjükésüvegekbeöntvepár
napigapincébepihentetjük,hogypezs-
gősséváljon-természetesen,csakhaa
gyermekek nem járnak rá, és nem isszák 
meghamarabb,ateljesbeéréselőtt.
Szinténazerdőalattsorakoznakaz

akácfák (Robinia pseudoacacia L.) is. 
A méheket is ínycsiklandozóan izgató 
mézédesfürtöketmimegszárítvaköhö-
géscsillapító teánakhasználjuk.Sokan
palacsintatésztábamártvarántjákki,spor-
cukorrak különleges csemegeként eszik.
Túránkcsúcspontjaazonbana fe-

nyőrügyekszedésevolt,hozhazaértve
fenyőszirupotkészítsünktélire.Akerek-
dombifenyősben,különösenaCsipkés
oldalánszámosfenyőfajtalálható,ezekről
afiatalcsemetékrőlszedünklezsenge
haj tásokat, egyenként ügyelve, hogy ne 
tegyünkkártateljesfenyőben,maradjon
israjta,haddnőjenekazágai.Habárafe-
nyőszirupkészítésénekistöbbtechnikája
van-vanaki,forrásvízzeltöltöttüvegbe
tesziarügyeketéskéthétigföldbeássa
őket,vanakimézetöntrájukésegyhétig
pihenteti-miegyviszonylaggyorsmód-
szeralapjánszoktukaszirupotmegfőzni:
egyfazékbabeletesszükafenyőrügyeket,
majdfeltöltjükannyivizzel,hogyéppen
csakellepjeőket,egynapigállnihagyjuk,
majdfelfőzzükésaddighagyjukfőni,míg

a rügyek el nem sár gul nak. Ezután a levet 
leszűrjük,ésahányliterlélesz,annyikiló
cukrot teszünkbelé,majd ismétaddig
főzzük,ameddigazállagavastagabban
folyószirupossánemválik,ekkorlezárjuk
egykisséhűlnihagyjuk,majdüvegekbe
merjük,ledugaszoljukéspokrócokkalbe-
takarvahagyjukkihűlni.Télenmeghűlés,
köhögés el len igazi csemegeként isszák a 
gyermekek.Hasonlófenyőszirupotszok-
tunk ké szíteni június folyamán is, ekkor a 

kisebbzöldfenyőtobozokat,fenyőalmákat
szedjükle,éshasonlómódonbeáztatjuk,
majdkifőzzük.
Növénygyűjtőzacskókkalmegrakodva

értünkhazaaKerekdombkincseivel,s
dél után már neki is láttunk a csemegék 
fel dolgozásának. A teáknak való füveket, 
bodzavirágokat,akácfürtöketújságpapírra
helyezveszellős,naptólvédetthelyre
száradnitettünk,elkészültabodzaszukk
ésafenyőszirupis.

Kovács Lehel István

Hétfalu elfelejtett helynevei

Bodzaszedés

Határfák sora Hosszúfalu és Csernátfalu között, a Fazakas-kert fölött

Ebből lesz a fenyőszirup

NemcsakaHatárfákhelynevünketfed-
tebeazidőkhomálya,hanemrégnem
ha lottam emlegetni az Urak kertjét sem. 

Árvay József szerint „Urakkertje 
U rak kertye (r., k.). – A falu északkeleti 
szélénfekvőrétneve.Egyrészébőlmost
közkertetalakítottak.Bárahelynevettör-
ténetiforrásokbólnemtudjukkimutatni,
denagyonrégilehet.Mikéntapürkereci
Is pánokfűje ésabarcaújfalusi(...)U rak-
rét je (...) helynév, e helynév is az egykori 
föl desurak vagy a Brassó városától a 
falvakigazgatásárarendeltispánokhasz-
nálatábanállókaszáló-kertnevelehetett.”
Eztahelynevetmacsakígyemleget-

jük: a Precsizía negyed. 
Igen,ehelyreépültaz1960-asévektől

kezdődőenazElectroprecizianegyed,
hogymásfajta„urakkertje”legyen.

Azidősekmégjólemlékeznek,hogy
azUrakkertjébenkiválómajálisokatszer-
veztek annak idején, és meg kö ze lí te ni 
úgyszokták,hogyamezőszélénmentek
felatramvájvonalánazalszegitemetőig,
sonnantovább,avolttramváj-végállo-
más,majdabútorgyármelletthaladtak
el,ésúgyléptekbeazUrakkertjébe.
Ehhezahelyhezkötődikgyerekkorom

egyikkedvesemlékeis,az1970-esévek-
benott,azútszélénmégnádasvolt,smi
odajártunkkibiciklikkeltengerszemetke-
resni, mert valakik el hí resz tel  ték, hogy a 
sásésanádhosszúfalusibirodalmában,
akárcsakaHegyeshegyalatt,sósvizű
tengerszem található.
Kerestük iseleget,majda rétenát-

vágvaablokkokközöttkötöttünkki,sa
Főútonbicikliztünkhazáig.
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Bálint György: Istenemmel
Hochbauer Gyula

Támogassa jövedelemadója 
2%-ával a HMMT-t!

A 2012-es jö vedelem után be fizetett 
adó alapján ki töl tött űrlapokat má jus 27-
ig lehet be nyúj tani a helyi adó hi va tal hoz.

A HMMT adatai:
Asociaţia Culturală Maghiară 

din cele şapte sate
CUI: 14314771

Cont bancar IBAN: 
RO70BRDE080SV05848600800

Köszönjük támogatásukat!
A tavalyi támogatást a Zajzoni Rab 

István Középiskola két gyerek-tánccso-
portjának működtetésére fordítottuk.  

Egy népi verselő a XX. sz. közepéről

A borítón Tomos Tünde lélekmadara 
száll a Muszkaasztal felé, jelenlétével 
össze kötve a szakrális, valós, történelmi 
és néprajzi teret, időt, a kötet címével 
össz hangban jelenítve meg az egyedüli 
ö rök valóságot, az Istent. Nihil sine Deo 
(semmit Isten nélkül) tartották a régi 
ke resz tények, s e mondás vált a Hohen
zol lernház mottójává is. Semmit Isten 
nélkül – vagyis mindent csakis Istennel, 
s Bálint György tatrangi népi költő még 
to vább megy: saját Istenéről beszél, a ki
vel állandóan együtt van – Istenemmel.

Szent és profán. Ez a vonalvezetés fi
gyel hető meg a XX. századi népi verselő 
kö tetén, akinek életrajzát unokája, dr. 
Székely Levente írta meg.

A fejezetcímek sokat elárulnak tar tal
muk szent és/vagy profán mivoltáról: 
Imák és egyházi énekek – a ciklus ver se i 
az evangélikus énekeskönyv egyházi 
é ne kei nek dallamára íródtak, s mivel a 
dal lamok ritmusa időközben változott 
Kiss Béla evangélikus lelkész meg jegy
zé sekkel látta el a verseket, ajánlásokat 
fo galmazott meg imittamott a mai dal
lam ra való átírásra vonatkozóan; Az 
évszakok élményköre – tavasz, nyár, ősz, 
tél vezeti be a Négy évszak kér dé se it; 
Életképek – a szakrális tér valódi tér ré 
alakul át, erdő, mező, patakok, kocs ma; 
Katonaság, munkaszolgálat – a valós tér 

történelemre vált; Köszöntők – Seres 
András gyűjtését nyugodtan ki lehet 
bővíteni ezekkel; Bölcseleti szö ve gek 
– a szent és profán tematika tovább 
boncolgatása, a népi verselő is mét a 
szent kategóriát próbálja felölelni, sa ját 
filozófiai értelmezéseivel kitölteni; majd 
az utolsó versciklus – Világi al kal mi 
téma ismét a profánba tér vissza, teljes 
körforgást képezve az isteni és a vi lági 
között, összezárva, egybezárva lé tünk 
dimenziót: lélek és test. A vers cik lu sok 
pedig prózába csapnak át, hogy a mű 
teljes legyen: Egy tatrangi férfi ta nú sága 
az isteni gondviselésről 8 pél dá val nyitja 
a szakrális teret, Márton bá csi haragja 
egy fél kenyér megsütéséért ve zet át 
a valóságba, majd a Tatrang köz ség 
szántóföldjei között fekvő Írott-kő nevű 
kis határrészről vezet be a nép raj zi tér
be, kiegészítve Árvay József hét fa lusi 
helynévanyagát, végül a történelmi teret 
Tatrang község története az 1848-as 
évek körül zárja le.

Így keveredik a kötetben a próza a 
vers sel és a vers a prózával, azonban 
ez a keveredés nem egy kósza egy ve
leg: kiegészítik egymást. Amit a szerző 
ki fejezőbbnek talál prózában, abban 
mond  ja el, ahol a vers jön be, ott versel. 
Amolyan kiegészítés, mint a nép köl té
szet terén a ballada és a monda. Hisz 
va  lamikor mindkettő így keletkezhetet 
egy ismeretlen  népi költő száján. A 
név, az alkotó homályba veszett, a mű 
meg ma radt. Bálint György neve a kötet 
ki a dá sával nem merült feledésbe, mi ként 
a műve sem: örök körforgás a lé tünket 
meg  határozó terekben. Lélek a kör for
gás ban. S mindez a kö ze lünk ben, kö rü
löttünk, hétfalusi tájnyelven le ír va, a mely 
arra ösztönzött, hogy ittott ki e gé szít sem 
hétfalusi csángó táj szó tá ramat – egy tat
rangi népi verselő tol lá ból, ce ru zájából, 
melynek nyomait már a lig le het kiolvasni 
a megsárgult pa pí rok ról. Tat rang gazda
gabb, Hétfalu gaz dag lett ál ta la, minden
kinek ajánlom, for gas sa meg becsüléssel 
és ér dek lő dés sel! (Ap ro pó, hányan írnak 
verseket ma nap ság?)

Majdnem ugyanekkor reneszánszát él
te a naivnak is nevezett népi festészet és 
szobrászat. Lehet, az irodalomban a zért 
nem hódíthatott akkora teret, mert amit 
meg lehet fogalmazni a világról, azt meg
fogalmazta a hivatásos irodalom a nép
költészet feltételei már rég elsorvadtak.

A 19. század ötveneshatvanas é vei
nek hazai magyar irodalmát eléggé ha tá
rozottan tartották a szocialista re aliz mus 
mesterkélt medrében. Leg ha té ko nyabb 
gyeplőknek a közlési lehetőségek bi
zonyultak. Ezzel tartották kordában a 
tar talmat és a formát is.

A népi verselő kivül maradt a marxista 
esz tétikán s ennek formatanain, mert 
gya korlati értéksúlyának köszönhetően 
ha gyományszerűen folyt tovább az é le
te. Ez a folyam sokmindenben ki tudta ke
rülni a korlátozásokat, és ter mé sze te sen 
próbálta túlélni az átnevelést .

Az 1900as években született embert, 
az első és második világháborúk, az im pé
riumváltás élményei miatt sem le he tett egy
könnyen megváltoztatni. Ők a csa ládok, 
s a rendtartó közösségek ér ték rendjét is 
eléggé hatékonyan rögzítették.

Ezt tanúsítja Bálint György tatrangi né pi 
verselő hagyatéka. Amikor legádázabb 
volt a vallás háttérbe szorítása, az a te
iz musra való átnevelés, ő folyamatosan 
e rő síti hitét Istennel folytatott beszéddel. 
Itt közölt szövegei ilyen gyakorlatok. 
Ver ses imái a hagyományos imaalkal
mak be szédhelyzeteihez igazodtak: 
ka rá csony, nagypéntek, virágvasárnap, 
hús vét; konfirmáció; reggel, este; munka 
e lőtt, munka után. Ezek közül az előbbiek 
az egyházi közösség val lás gya kor la
tá hoz is kapcsolódnak, de az utóbbiak 
in kább az egyén imaalkalmai.

Bálint György népi verselő is ko lá zott
sá ga környezete viszonylatában át la gos
nak tekinthető. Az I. VH előtt is ko lá ban 
szerzett ismeretei között a vallással 
kap csolatosaknak fontos szerepük volt. 
Ima szövegeinek a mintái is itt vannak és 
az egyház által javasolt ima könyvekben.

E szövegek lényeges keletkezési 
kö rül ménye a minta. Az imák az előbbi 

min ták mellett az egyházi énekekhez is 
iga zod tak. Míg az előbbiek nek inkább 
tar tal mi befolyása volt, az utóbbiak in
kább a szöveg formájára hatottak. Sok 
verses szö veg szótagszámban kifejez
hető sor mé retét cím szerint is – mert 
a verselő ér ték rendjében ösztönösen 
benne volt a szö vegtulajdonhoz való 
erkölcsös viszo nyu lás – megjelölt egy
házi ének par ti tú rá ja határozza meg. 
Ám ennél sokkal bo nyolultabb a minta 
hatása. A mellett, hogy a versszakok 
szerkezeti min tá já hoz igazodik, gyakran 
beilleszkedik ezek pro zódiájába is. 

A dallam magával sodorja ez egyházi 
é nekek bizonyos szavait, szó szer ke
ze te it, a mondatok szerkezeti sémáját. 
Min dez tartalmat is visz magával.

Ugyanez a verselési gyakorlat átvi
vődik a világi tartalmú verselésre is. A 
szö veg al kotás helyzetétől függ, hogy a 
szö veg al kotásban egyházi vagy világi 
dallam ér vé nyesüle. 

A profán tartalmak kiválasztódása itt 
gyak ran az emlékezéssel kapcsolatos 
be szédkényszer hatása alatt működik, 
pél dául a munkával, a mun ka szol gá lat
tal, a háborúval kapcsolatos élmények; 
vagy a környezetbe való beilleszkedés 
él ményei. Mindkét élményréteg fel dol go
zására jellemző a vallásosság. Ez é rinti a 
népi hagyományhoz kapcsolódó al  kalmi 
verselést is. A húsvéti lo cso ló ver sek – 
annak ellenére, hogy látszólag konk rét 
megrendelőik vannak – a kö zös sé gi népi 
kultúra rendszerébe illenek bele.

A születésnapi köszöntők meg szó lí
tott jai ennél is szűkebb kört határoznak 
meg: verselőnk esetében ez a család. 
Né pi verselőnk profán vershelyzeteire 
jel lem ző, hogy a szövegek konkrét meg
szó lítottakhoz fordulnak (család, unokák, 
fe leség, rokonság), ami vallásos szö ve
ge ire is sokszor érvényes (konformációs 
ver sek, s még jellemzőbben a gyászoló 
versek: gyászélmény, halottbúcsúztató).

A versvilágokat gyakran erőteljesen 
hi te lesíti, hogy nem annyira él mény fel dol
go zások, mint inkább élményfel dol go zó
dások. S itt a különbség a tudatosság 
ösz tönösség értékskáláján való meg va
ló sulásra vonatkozik. Az itteni szövegek 
nagy része azzal ragad meg, hogy nem 
is alkalmisága ellenére, hanem inkább 
az zal kapcsolatosan hiteles. A be széd
ben is megnyilvánuló nem empatikusan 
il leszkedik bele egy helyzetbe, hanem az 
a helyzet az ő életének is része.

Bálint György egyik megvallott é let
cél ja az értékfenntartás. Ezt szolgálja a 
kö zösségben vállalt szerepével. Szol gá
la ta hiteleségét bizonyítja az életrajzban 
fel villantott adoma az egyházközösségi 
elő éneklő szerepének egyik humorrög
zí tette élményeként. Verses szö ve ge i nél 
kifejezettebben a példával való meg győ
zés az itt bevezető helyre került pél dá
zatnak az isteni gondviselésről. Bálint 
György nemcsak magatartás mintát kör
vo nalaz, hanem az idő porlasztotta tudás 
köz vetítését is vállalta hely név ma gya rá
zó és 48as vonatkozású szövegével.

Ebből a 77 szövegből a tiszta élet le
he tőségei körvonalazódnak.

Az Erdélyi Magyar Néppárt Brassó 
megyei elnöksége tujákat ültet a 

ZRIK napközi udvarán


