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15 nap: munkálatok az óvodában
A Hétfalusi Magyar Művelődési Tár
saság februárban pályázta meg a MOL
Románia és a Polgár-társ Alapítvány
Városi zöldövezet programját, melynek
keretén belül olyan projektek kaphatnak
támogatást, amelyekben nem kormány
zati szervezetek különböző intézmények
együttműködésével városi zöldövezetek
létesítését vagy rehabilitációját tűzték ki
célul a helyi közösségek bevonásával,
különböző ökológiai nevelés jellegű
tevékenységeken keresztül. A projekt
megvalósítására a Hétfalusi Magyar
Művelődési Társaság partnerszerződést
kötött az Erdélyi Kárpát Egyesület bras
sói osztályával, valamint a Zajzoni Rab
István Középiskolával.
A pályázatot megnyertük, így 9000 lej
támogatásból és 3000 lej saját hozzájá
rulásból szépíthetjük a napközi udvarát.
Projektvezető: Kovács Lehel István, fő
kertész: Máté Emese.
Amit meg szeretnénk valósítani: játszótér
(hinták, mászókák, lipinka stb.), sziklakert,
fák, tuják, virágok ültetése, asztalok, padok,
zöld tetős házikó, tanágyások az óvodások
és I-IV. osztályosok ökológiai nevelésére,
labirintus, fűzfa jurta és alagút, az udvar
teljes felújítása, a kerítés teljes felújítása,
tető, eresz az ajtó fölé.
Az udvar teljes felújításához azonban
más támogatókra is szükség van, hisz
a pályázat például nem tért ki a kapu, a
kerítés, az elrepedt lépcsok felújítására,
vagy az ajtó fölé egy tető felszerelésére.
A munkálatokat, amelyeket július 31-ig
kell befejezni önkéntesek segítségével
végezzük, így munkás kedvű segédeink
jelentkezését várjuk! A napköziudvar felú
jításának eseményei nyomon követhetők
a https://www.facebook.com/ZajzoniRab
IstvanOvodaKert oldalon.
A munkálatokat április 26-án kezdtük
el, ekkor kitakarítottuk az udvart és kije
löltük a labirintus helyét (segítettek: Máté
Emese, Máté Levente, Buna László,
Kovács Lehel István), hogy másnap be
tudjuk ültetni a Yurta Kft. (Magdó János)
által adományozott 500 élősövényt (ön
kénteseink: Máté Emese, Máté Levente,
Máté Zselyke, Máté Csanád, Máté Janka,
György Lajos, Buna László, Bakk Anikó,
Bakk Ernő, Bakk Róbert). A négyfalusi
Polgármesteri Hivatal egy teherautó
földdel támogatott. A harmadik nap (áp
rilis 29.) fűzfakerítést fontunk és jurtát,
valamint alagutat készítettünk fűzfából

(önkénteseink: Máté Emese, Máté Le
vente, Szász Ágnes, Máté Zselyke, Ko
vács Lehel István, György Lajos, Buna
László; Tomos Istvánnak pedig köszönjük
a fűzfavesszoket). A negyedik nap (április
30.) lekaszáltuk a füvet, megjavítottuk a
lipinkát és elkezdtük kialakítani az ágyá
sokat (segítettek: Máté Emese, Kovács
Tünde, Kovács Lehel István, Tomos Ist
ván, György Lajos, György Emő Enikő,
Buda Gábor Levente, Máté Levente, Ko
vács András Apor, Kovács Árpád Apold,
Buna László, Tóth Sándor).
Az ötödik nap (május 1.) az Erdélyi Ma
gyar Néppárt Brassó megyei szervezete
elnökségének tagjai látogattak meg és
segítettek elültetni a tujákat. Önkénte
seink: Sándor Levente, Ráduly Sándor,
Zakariás Barna, Kovács Lehel István,
Máté Emese, Sándor Barbara, Sándor
Arnold, Ráduly Gyopár, Ráduly Zsombor,
Máté Zselyke, Máté Janka, Máté Csanád.
A hatodik nap (május 3.) az udvar első
részével foglalkoztunk. A munkálatokban
részt vettek: Kocsis Jolán, Kocsis Nor
bert, Buna László, Gires Albert István,
Gires Albert Ildikó (akiknek köszönjük a
festékeket és a 13 fenyőcskét), Mátyás
Ottó, Jakab Péter Csaba, Kraft Róbert,
Máté Emese, Máté Levente, Máté Janka,
Máté Zselyke és Máté Csanád.
A hetedik nap (május 4.) került sor a
játszótér kialakítása, valamint az első
ágyások beültetése. Elekes Katalin bok
rokkal 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
Zselyke. Másnap, a nyolcadik nap tovább
folytatódott az ültetés és a kerti bútorok
rendezése. Önkénteseink: Máté Emese,
Máté 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 ajándéko
zott növényeket. Köszönet érte az egész
családjának. Ugyanonnan elhoztuk a
nagy köveket is a sziklakertnek. A nö
vények nagy részét sikerült is beültetni
az óvodaudvaron, mert közben besöté
tedett. Összeszereltük és lefestettük a
második lipinkát is. Önkénteseink: Máté

Négyfalu alpolgármestere és magyar tanácsosai dolgoznak a napközi ud
varának felújításán
Emese, Buda Gábor Levente, Buna
László, 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,
Kovács Lehel István, Benedek Káplár Il
dikó, Fórizs Dezső, Köllő Hunor, Székely
Benedek Ervin, Benedek Andir András,
Benedek András Norbert.
A tizenegyedik nap (május 10.) Négyfa
lu magyar alpolgármestere, Géczi Gellért,
valamint Négyfalu magyar tanácsosai,
Kovács Lehel István, ifj. Magdó János és
Pető Sándor voltak a vendégeink, illetve
Jani Mihály önkénteskedett. Kiástuk az
alapot a játszótérnek és megkezdtük a
betonozást is. A tizenkettedik nap (má
jus 13.) amennyire az eső engedte,
odaerősítettük a játszótér elemeit és
a padot, valamint beszereltük az első
vízcsapot. Önkénteseink: Kovács Lehel
István és Máté Levente. A tizenharmadik
nap (május 13.) betonoztunk a játszóté
ren, és újabb köveket hoztunk el a szik
lakertbe. Önkénteseink: Máté Emese,
Kovács Lehel István, Kovács András
Apor, Jakab Sánta Árpád, Bajkó Sándor.
Köszönet Hajdú Aliznak és Soós Sárának
a kövekért és a PlantShopnak a szállítá
sért (www.plant-shop.ro). A tizennegyedik
nap (május 17.) két eső között tovább
folytattuk a betonozást a játszótéren. Ma
segítettek: Kovács Lehel István, Kovács

Eszter Apolka, Kovács András Apor, Ko
vács Árpád Apold.
A tizenötödik nap (május 18.) reggelén
gyomirtóztunk, délután a sziklakertet si
került elkészíteni, kigereblyéztük az ud
var nagy részén a köveket, odafogattuk
a betonalaphoz a hinta másik részét is,
nekifogtunk a favonatocskának, amit
nem sikerült még befejezni, mert besö
tétedett. Mai önkénteseink: Máté Eme
se, Máté Levente, Máté Janka, Máté
Zselyke, Máté Csanád, Korodi Melinda,
Kiss-Pünkösti Csaba, Kiss-Pünkösti
Irénke, Kiss-Pünkösti Olivér, Bubla Zol
tán, Bubla Enikő, Bubla Szabolcs, Bubla
Balázs, Bakk Anikó, Kovács Lehel István,
Buda Éva, Buda Gábor Levente. Köszön
jük a gyomirtót Kocsis Attilának és Kocsi
Jolánnak, az érett istállótrágyát Kiss-Istók
Margitnak és édesapjának Bibó Pálnak,
valamint a növények szállítását Buda
Gábor Leventének.
Tizenöt munkanap alatt összefogással
és rengeteg önkéntessel szép ered
ményeket sikerült elérni a Zajzoni Rab
István Középiskola napközijének és
óvodájának udvarán, és reméljük, hogy
a lelkesedés nem fog lankadni - további
önkéntesek segítségével megvalósítjuk
július végére a teljes tervet, hogy gyer
mekeinknek, iskolánknak egy korszerű
és szép óvodaudvara legyen.
*A jelen kiadvány a szerzők véleményét tük
rözi. A támogatók nem vonhatók felelősségre
az ebben található információkért.
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Szerkesztőség

Hétfalusi Hírek
IX. Hétfalusi Magyar Népmesemon
dó Maraton
Idén a Hétfalusi Magyar Művelődési
Társaság május 25-én szervezi meg a
IX. Hétfalusi Magyar Népmesemondó
Maratont. Szervező partnereink a Bras
só Megyei Néprajzi Múzeum, a Brassó
megyei magyar óvónők és tanítók mód
szertani körei, a Brassó megyei magyar
irodalom szakos tanárok módszertani
köre és a négyfalusi Zajzoni Rab István
Középiskola.
A szervezés megkönyítése végett kö
zöljük a programot:
1. Óvodás mesemondók reggel 9 órá
tól a tiszta szobában
2. Kisiskolás mesemondók reggel 10
órától a borica teremben
3. Nagyobbacska iskolások délelőtt 11
órától a szövő teremben.
11 órától a Zajzoni Rab István Közép
iskola PRIKULICS bábcsoportja játsza
a Király Erzsi című népmesét Tomos
Tünde bábjaival.
11:30-tól a Zajzoni Rab István Kö
zépiskola három mesejátszó csoportja
játszik egy-egy hétfalusi magyar népme
sét: Király Erzsi, Ezeregy János, Mátyás
király és a székely ember leánya.
(A mesenépszerűsítő programunk idé
ni támogatója is a magyarországi Balassi
Intézet. A program keretében bábozóink
eddig 14-szer mutatták be játékukat
Négyfaluban, Háromfaluban, Keresztvá
ron, Brassóban és Sepsiszentgyörgyön.
A hónap végéig többek mellett Kőhalom
ban, Hévízen, Korondon, Pálpatakán,
Kisbaconban népszerűsítik majd a hét
falusi magyar népmeséket.)
Hochbauer Gyula, a HMMT elnöke
*
Meghívó - Négyfalusi Csángó Estek
A Borcsa Mihály Keresztyén Kulturális
Egyesület és a Bácsfalusi Evangélikus
- Lutheránus Egyházközség szeretettel
meghívja Önt május 30-án d.u. 19:00
órától a „Négyfalusi Csángó Estek” mű
velődési rendezvénysorozat bácsfalusi
alkalmára. Ez alkalommal Dr. Kovács
Lehel István egyetemi oktató és Tomos
Tünde képzőművész tartanak előadást
Hétfalu népi építészetéről.
Sok szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt.
Barcsa István bácsfalusi lelkipásztor
*
Szülők majálisa a ZRIK-ben
Május 25-én, 11 órától a Zajzoni Rab
István Középiskola vezetősége és Szü
lőbizottsága 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
Lehel István, ifj. Magdó János, valamint
Pető Sándor május 17-én elkezdték a
széleskörű lakossági konzultáció-soro
zatukat. Első alaklommal a fűrészmezei
Luther Márton utcát járták végig 18 órától

XIX. évf. 5. szám

HMIK

II. Hétfalusi Ifjúsági Napok

Az idén másodjára szervezzük meg május 31-június 2. között a Hétfalusi Ifjúsági Napokat, ahol a hétfalusi és a környező
ifjúsági 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 baráti 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!

21:30-ig, ahol közel 70 emberrel - magyarokkal és románokkal egyaránt - ta
lálkoztak, meghallgatták problémáikat,
javaslataikat. Az összeállított probléma
lista alapján tanácsosi beadványt szer
kesztenek és megpróbálják orvosolni a
gondokat. Terveik szerint a tanácsosok

a nyár folyamán Négyfalu minden ma
gyarlakta utcáját végig szeretnék járni,
különösen odafigyelve minden utca
sajátos problémáira. Az egyes alkalmak
külön-külön is meg lesznek hirdetve,
az utcai lakósoknak nem kell egyebet
tenniük, mint kiállni a kapu elé és elbe

szélgetni az arra járó tanácsosokkal.
A féléves rendszerességű találkozósorozat keretei között pedig június
elején Négyfalu magyar lelkészeivel,
vállalkozóival és oktatóival ülnek le
beszélgetni.
Négyfalu magyar tanácsosai

* Szerkesztőség: RO-505600 Négyfalu, George Moroianu utca (Nagyút) 87. szám * Telefon: 0268 / 275 773 *
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Kovács Lehel István

A Kerekdomb kincsei

Bodzaszedés
Ilyenkor, május végefelé, amikor a tavasz hangszereket, vagy kovácsműhelyi
gyengéden vagy erőszakosabban - éve fújtatókat készítettek, az ágakból kivett
válogatja - átsiklik a nyárba, a Négyfalu bél kiváló gyújtós volt, a bogyókból bor is
környéki domboldalakon beérnek főbb készülhet, a levelek legyek, szúnyogok,
gyógynövényeink.
sőt egerek ellen is használhatók, a virágok
E szétszórt kincseket kerestük azon a pedig számtalan bajra nyújtottak gyógy
verőfényes vasárnapi napon is, amelyen írt - így lett a bodza egymaga a “szegény
felkerekedtünk, hogy a Kerekdombot ember patikája”.
vegyük szemügyre, őseink is ide jártak
Mi citrommal, ecettel, cukorral és vízzel
gyógynövényeket gyűjteni. Gyorsan hagy keverve készítünk érett virágaiból kiváló
tuk magunk mögött a Hermány, Vásár és szénsavas üdítőt. Habár sokan citromsót,
Iroda utcákat, csak a felső szipnél álltunk élesztőt, sőt kenyeret is tesznek a vízbe,
meg rövid időre, hogy a nagy meleget a mi receptünk a következő: egy húsz
üdítő vízzel mossuk le.
literes bödönbe 2 kg cukrot teszünk, egy
Hamar kiértünk a Kerekdombra, mely kis meleg vízzel felkavarjuk, míg elolvad,
hangsúlyos idomként ott gömbölyödik majd 6 citromot felébe vágunk és a levét
Csernátfalu fölött, és amelyet több névvel jól belecsavarva bedobjuk a héjakat is,
is illetnek a falusiak: csernátfalusi Pancsó, majd 12 kanál ecetet öntünk és feltöltjük
s Hosszúfaluban már Csipkés a neve a hideg vízzel. A végén teszzük be a 20
Kerekdomb mellett. Igen, itt vonul a két darab tányérnyi virágot, amelyeket nem
falu határa, s annak idején, a XX. század mosunk meg, hogy a pollen bennük ma
elején, amikor fenyőfákkal ültették be a radjon, sőt eső után sem szedjük le őket.
teljes domboldalt, ügyeltek arra, hogy Négy napig kavargatjuk naponta kétszer,
összefüggő taréjt alkotva úgy ültessék be majd leszűrjük és üvegekbe öntve pár
a csemetéket, hogy egyértelműen jelezzék napig a pincébe pihentetjük, hogy pezs
a határt: ezek a Határfák.
gőssé váljon - természetesen, csak ha a
A perzselő májusi nap alatt - bizony rég gyermekek nem járnak rá, és nem isszák
nem volt ilyen meleg májusban, mint az idén meg hamarabb, a teljes beérés előtt.
- többféle gyógynövényt is gyűjtögettünk: a
Szintén az erdő alatt sorakoznak az
legelők illatos füve a vadcsombor (Thymus akácfák (Robinia pseudoacacia L.) is.
vulgaris L.), tudományosabb nevén a A méheket is ínycsiklandozóan izgató
kakukkfű, amelyet mi leginkább teába mézédes fürtöket mi megszárítva köhö
szoktunk tenni, de már az egyiptomiak géscsillapító teának használjuk. Sokan
által is kedvelt fűszernövény volt: sülte- palacsintatésztába mártva rántják ki, s por
ket (mennyei ínyencfalat a kakukkfüves cukorrak különleges csemegeként eszik.
nyúlpecsenye), salátákat, de bab- és
Túránk csúcspontja azonban a fe
borsófőzelékeket is fűszereztek vele. nyőrügyek szedése volt, hoz hazaértve
Gyógynövényként kitűnő étvágygerjesztő, fenyőszirupot készítsünk télire. A kerek
gyomorjavító, görcsoldó, köhögéscsil dombi fenyősben, különösen a Csipkés
lapító, szélhajtó is, de még fürdővizekbe oldalán számos fenyőfaj található, ezekről
is tehetjük.
a fiatal csemetékről szedünk le zsenge
Az erdő alatt a bodzabokroknak (Sam- hajtásokat, egyenként ügyelve, hogy ne
bucus nigra L.) örültek meg leginkább a tegyünk kárt a teljes fenyőben, maradjon
gyermekek. Vannak, akik lekvárt főznek is rajta, hadd nőjenek az ágai. Habár a fe
a fekete bodzabogyókból, a háziiparban nyőszirup készítésének is több technikája
festéket nyertek belőlük, mi azonban kizá van - van aki, forrásvízzel töltött üvegbe
rólag bodzaszukknak használjuk a virágait, teszi a rügyeket és két hétig földbe ássa
s ami marad megszárítgatjuk teának. A őket, van aki mézet önt rájuk és egy hétig
szép nagy, tányér alakú aranysárga érett pihenteti - mi egy viszonylag gyors módbodzavirágokért a középkori vásárokon szer alapján szoktuk a szirupot megfőzni:
aranytallérokkal fizettek, s habár a növény egy fazékba beletesszük a fenyőrügyeket,
zöld részei mérgezőek, a gyökerétől a majd feltöltjük annyi vizzel, hogy éppen
kérgén át a leveléig, virágokig, bogyókig csak ellepje őket, egy napig állni hagyjuk,
mindent felhasználtak. Az ágaiból fúvós majd felfőzzük és addig hagyjuk főni, míg

a rügyek el nem sárgulnak. Ezután a levet
leszűrjük, és ahány liter lé lesz, annyi kiló
cukrot teszünk belé, majd ismét addig
főzzük, ameddig az állaga vastagabban
folyó szirupossá nem válik, ekkor lezárjuk
egy kissé hűlni hagyjuk, majd üvegekbe
merjük, ledugaszoljuk és pokrócokkal betakarva hagyjuk kihűlni. Télen meghűlés,
köhögés ellen igazi csemegeként isszák a
gyermekek. Hasonló fenyőszirupot szoktunk készíteni június folyamán is, ekkor a

kisebb zöld fenyőtobozokat, fenyőalmákat
szedjük le, és hasonló módon beáztatjuk,
majd kifőzzük.
Növénygyűjtő zacskókkal megrakodva
értünk haza a Kerekdomb kincseivel, s
délután már neki is láttunk a csemegék
feldolgozásának. A teáknak való füveket,
bodzavirágokat, akácfürtöket újságpapírra
helyezve szellős, naptól védett helyre
száradni tettünk, elkészült a bodzaszukk
és a fenyőszirup is.

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

Kovács Lehel István

Hétfalu elfelejtett helynevei

Nemcsak a Határfák helynevünket fed
te be az idők homálya, hanem rég nem
halottam emlegetni az Urak kertjét sem.
Árvay József szerint „Urakkertje
Urakkertye (r., k.). – A falu északkeleti
szélén fekvő rét neve. Egy részéből most
közkertet alakítottak. Bár a helynevet tör
téneti forrásokból nem tudjuk kimutatni,
de nagyon régi lehet. Miként a pürkereci
Ispánokfűje és a barcaújfalusi (...) Urak
rétje (...) helynév, e helynév is az egykori
földesurak vagy a Brassó városától a
falvak igazgatására rendelt ispánok hasz
nálatában álló kaszáló-kert neve lehetett.”
Ezt a helynevet ma csak így emleget
jük: a Precsizía negyed.
Igen, e helyre épült az 1960-as évektől
kezdődően az Electroprecizia negyed,
hogy másfajta „urak kertje” legyen.

Az idősek még jól emlékeznek, hogy
az Urak kertjében kiváló majálisokat szer
veztek annak idején, és megközelíteni
úgy szokták, hogy a mezőszélén mentek
fel a tramváj vonalán az alszegi temetőig,
s onnan tovább, a volt tramváj-végállomás, majd a bútorgyár mellett haladtak
el, és úgy léptek be az Urak kertjébe.
Ehhez a helyhez kötődik gyerekkorom
egyik kedves emléke is, az 1970-es években ott, az út szélén még nádas volt, s mi
oda jártunk ki biciklikkel tengerszemet keresni, mert valakik elhíresztelték, hogy a
sás és a nád hosszúfalusi birodalmában,  
akárcsak a Hegyeshegy alatt, sós vizű
tengerszem található.
Kerestük is eleget, majd a réten át
vágva a blokkok között kötöttünk ki, s a
Főúton bicikliztünk hazáig.

Ebből lesz a fenyőszirup
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Hochbauer Gyula

Bálint György: Istenemmel Egy népi verselő a XX. sz. közepéről

A borítón Tomos Tünde lélekmadara
száll a Muszkaasztal felé, jelenlétével
összekötve a szakrális, valós, történelmi
és néprajzi teret, időt, a kötet címével
összhangban jelenítve meg az egyedüli
örök valóságot, az Istent. Nihil sine Deo
(semmit Isten nélkül) tartották a régi
keresztények, s e mondás vált a Hohen
zollern-ház mottójává is. Semmit Isten
nélkül – vagyis mindent csakis Istennel,
s Bálint György tatrangi népi költő még
tovább megy: saját Istenéről beszél, aki
vel állandóan együtt van – Istenemmel.
Szent és profán. Ez a vonalvezetés fi
gyelhető meg a XX. századi népi verselő
kötetén, akinek életrajzát unokája, dr.
Székely Levente írta meg.
A fejezetcímek sokat elárulnak tartal
muk szent és/vagy profán mivoltáról:
Imák és egyházi énekek – a ciklus versei
az evangélikus énekeskönyv egyházi
énekeinek dallamára íródtak, s mivel a
dallamok ritmusa időközben változott
Kiss Béla evangélikus lelkész megjegy
zésekkel látta el a verseket, ajánlásokat
fogalmazott meg imitt-amott a mai dal
lamra való átírásra vonatkozóan; Az
évszakok élményköre – tavasz, nyár, ősz,
tél vezeti be a Négy évszak kérdéseit;
Életképek – a szakrális tér valódi térré
alakul át, erdő, mező, patakok, kocsma;
Katonaság, munkaszolgálat – a valós tér

történelemre vált; Köszöntők – Seres
András gyűjtését nyugodtan ki lehet
bővíteni ezekkel; Bölcseleti szövegek
– a szent és profán tematika tovább
boncolgatása, a népi verselő ismét a
szent kategóriát próbálja felölelni, saját
filozófiai értelmezéseivel kitölteni; majd
az utolsó versciklus – Világi alkalmi
téma ismét a profánba tér vissza, teljes
körforgást képezve az isteni és a világi
között, összezárva, egybezárva létünk
dimenziót: lélek és test. A versciklusok
pedig prózába csapnak át, hogy a mű
teljes legyen: Egy tatrangi férfi tanúsága
az isteni gondviselésről 8 példával nyitja
a szakrális teret, Márton bácsi haragja
egy fél kenyér megsütéséért vezet át
a valóságba, majd a Tatrang község
szántóföldjei között fekvő Írott-kő nevű
kis határrészről vezet be a néprajzi tér
be, kiegészítve Árvay József hétfalusi
helynévanyagát, végül a történelmi teret
Tatrang község története az 1848-as
évek körül zárja le.
Így keveredik a kötetben a próza a
verssel és a vers a prózával, azonban
ez a keveredés nem egy kósza egyve
leg: kiegészítik egymást. Amit a szerző
kifejezőbbnek talál prózában, abban
mondja el, ahol a vers jön be, ott versel.
Amolyan kiegészítés, mint a népkölté
szet terén a ballada és a monda. Hisz
valamikor mindkettő így keletkezhetet
egy ismeretlen népi költő száján. A
név, az alkotó homályba veszett, a mű
megmaradt. Bálint György neve a kötet
kiadásával nem merült feledésbe, miként
a műve sem: örök körforgás a létünket
meghatározó terekben. Lélek a körfor
gásban. S mindez a közelünkben, körü
löttünk, hétfalusi tájnyelven leírva, amely
arra ösztönzött, hogy itt-ott kiegészítsem
hétfalusi csángó tájszótáramat – egy tat
rangi népi verselő tollából, ceruzájából,
melynek nyomait már alig lehet kiolvasni
a megsárgult papírokról. Tatrang gazda
gabb, Hétfalu gazdag lett általa, minden
kinek ajánlom, forgassa megbecsüléssel
és érdeklődéssel! (Apropó, hányan írnak
verseket manapság?)

Majdnem ugyanekkor reneszánszát él
te a naivnak is nevezett népi festészet és
szobrászat. Lehet, az irodalomban azért
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 ötvenes-hatvanas évei
nek hazai magyar irodalmát eléggé hatá
rozottan tartották a szocialista realizmus
mesterkélt medrében. Leghatékonyabb
gyeplőknek a közlési lehetőségek bi
zonyultak. Ezzel tartották kordában a
tartalmat és a formát is.
A népi verselő kivül maradt a marxista
esztétikán s ennek formatanain, mert
gyakorlati értéksúlyának köszönhetően
hagyomány-szerűen folyt tovább az éle
te. Ez a folyam sokmindenben ki tudta ke
rülni a korlátozásokat, és természetesen
próbálta túlélni az átnevelést .
Az 1900-as években született embert,
az első és második világháborúk, az impé
riumváltás élményei miatt sem lehetett egy
könnyen megváltoztatni. Ők a családok,
s a rendtartó közösségek értékrendjét is
eléggé hatékonyan rögzítették.
Ezt tanúsítja Bálint György tatrangi népi
verselő hagyatéka. Amikor legádázabb
volt a vallás háttérbe szorítása, az ate
izmusra való átnevelés, ő folyamatosan
erősíti hitét Istennel folytatott beszéddel.
Itt közölt szövegei ilyen gyakorlatok.
Verses imái a hagyományos imaalkal
mak beszédhelyzeteihez igazodtak:
karácsony, nagypéntek, virágvasárnap,
húsvét; konfirmáció; reggel, este; munka
előtt, munka után. Ezek közül az előbbiek
az egyházi közösség vallásgyakorla
tához is kapcsolódnak, de az utóbbiak
inkább az egyén imaalkalmai.
Bálint György népi verselő iskolázott
sága környezete viszonylatában átlagos
nak tekinthető. Az I. VH előtt iskolában
szerzett ismeretei között a vallással
kapcsolatosaknak fontos szerepük volt.
Imaszövegeinek a mintái is itt vannak és
az egyház által javasolt imakönyvekben.
E szövegek lényeges keletkezési
körülménye a minta. Az imák az előbbi
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minták mellett az egyházi énekekhez is
igazodtak. Míg az előbbiek nek inkább
tartalmi befolyása volt, az utóbbiak in
kább a szöveg formájára hatottak. Sok
verses szöveg szótagszámban kifejez
hető sorméretét cím szerint is – mert
a verselő értékrendjében ösztönösen
benne volt a szövegtulajdonhoz való
erkölcsös viszonyulás – megjelölt egy
házi ének partitúrája határozza meg.
Ám ennél sokkal bonyolultabb a minta
hatása. A mellett, hogy a versszakok
szerkezeti mintájához igazodik, gyakran
beilleszkedik ezek prozódiájába is.
A dallam magával sodorja ez egyházi
énekek bizonyos szavait, szószerke
zeteit, a mondatok szerkezeti sémáját.
Mindez tartalmat is visz magával.
Ugyanez a verselési gyakorlat átvi
vődik a világi tartalmú verselésre is. A
szövegalkotás helyzetétől függ, hogy a
szövegalkotásban egyházi vagy világi
dallam érvényesül-e.
A profán tartalmak kiválasztódása itt
gyakran az emlékezéssel kapcsolatos
beszédkényszer hatása alatt működik,
például a munkával, a munkaszolgálat
tal, a háborúval kapcsolatos élmények;
vagy a környezetbe való beilleszkedés
élményei. Mindkét élményréteg feldolgo
zására jellemző a vallásosság. Ez érinti a
népi hagyományhoz kapcsolódó alkalmi
verselést is. A húsvéti locsolóversek –
annak ellenére, hogy látszólag konkrét
megrendelőik vannak – a közösségi népi
kultúra rendszerébe illenek bele.
A születésnapi köszöntők megszólí
tottjai ennél is szűkebb kört határoznak
meg: verselőnk esetében ez a család.
Népi verselőnk profán vershelyzeteire
jellemző, hogy a szövegek konkrét meg
szólítottakhoz fordulnak (család, unokák,
feleség, rokonság), ami vallásos szöve
geire is sokszor érvényes (konformációs
versek, s még jellemzőbben a gyászoló
versek: gyászélmény, halottbúcsúztató).
A versvilágokat gyakran erőteljesen
hitelesíti, hogy nem annyira élményfeldol
gozások, mint inkább élmény-feldolgozó
dások. S itt a különbség a tudatosságösztönösség értékskáláján való megva
lósulásra vonatkozik. Az itteni szövegek
nagyrésze azzal ragad meg, hogy nem
is alkalmisága ellenére, hanem inkább
azzal kapcsolatosan hiteles. A beszéd
ben is megnyilvánuló nem empatikusan
illeszkedik bele egy helyzetbe, hanem az
a helyzet az ő életének is része.
Bálint György egyik megvallott élet
célja az értékfenntartás. Ezt szolgálja a
közösségben vállalt szerepével. Szolgá
lata hiteleségét bizonyítja az életrajzban
felvillantott adoma az egyházközösségi
előéneklő szerepének egyik humor-rög
zítette élményeként. Verses szövegeinél
kifejezettebben a példával való meggyő
zés az itt bevezető helyre került példá
zatnak az isteni gondviselésről. Bálint
György nemcsak magatartás- mintát kör
vonalaz, hanem az idő porlasztotta tudás
közvetítését is vállalta helynévmagyará
zó és 48-as vonatkozású szövegével.
Ebből a 77 szövegből a tiszta élet le
hetőségei körvonalazódnak.
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