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Alapította és szerkesztette (1906–1911):
dr. Fekete Endre és Kiss Béla

Független mûvelõdési és
helytörténeti havilap
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A

f ö l d v á r i

Immár jó pár éve – hagyományteremtõ
módon – a brassói magyarság halottak napja másnapján, Földváron, a haláltáborban
elhunytakra emlékezik. A kegyelet fehér virágai és az emlékezés lobogó gyertyái az örökkévalóságnak ajánlják a földvári hõsök
áldozatát. Foglyok voltak. Semmit sem tehettek... A halál kegyetlenség és tífusz alakjában aratott.
A vasút és az országút között húzódó földvári fogolytábor az ország 2. számú gyûjtõtábora volt: több ezer fogoly fordult meg itt.
1942–1944 között a szovjet hadifoglyokat
õrizték itt, majd 1944 októberében szabadon
engedték az immár szövetséges orosz foglyokat. A tábor egy hónapig üresen állt. 1944
novembere és 1945 októbere között több ezer
magyar, sváb, szerb, német, szlovák férfit
tartottak fogva. A katonák mellett százával
hozták a magyar civileket is, akik nem tudták
bizonyítani, hogy nem katonaszökevények.
A fogolytáborban hétfalusiak is voltak: Si-
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f o g o l y t á b o r
pos Gyula hosszúfalusi, Fejér László tatrangi,
Both György bodolai lakos.
A tábor túlzsúfolttá vált és megjelent a legszörnyûbb betegség: a tífusz.
Víg Ágnes, dr. Víg Gábor orvos-fõhadnagy,
a földvári fogolytábor orvosának a lánya,
így emlékezik vissza ezekre az idõkre: „1945
tavaszán az elharapódzott betegségek (hastífusz) miatt a megriadt táborrendõrség öt
másik orvost hozott a táborba, közöttük dr.
Papp Bélát is.”
A földvári hónapok Papp Béla számára a
hippokratészi eskü kiteljesedését jelentették.
Fáradtságot nem ismerve, áldozatkészséggel
ápolta éjjel-nappal a betegeket, és mikor a
szörnyû betegség õt is megtámadta, orvosságok hiányában DDT rovarirtót oldott fel
vízben és megitta, ezzel „kezelve” magát.
Lehetetlen volt mindenkit megmenteni. A
tömegsírok ezreket nyeltek el. A holtak nyugalma azonban nem volt örök. Az emlékmûállítás körüli 1999-es hercehurca, majd az

emlékmû 2000-es meggyalázása eleven húsokat tépett.
A földvári haláltáborról
sokan tudnak, történetét
többen feldolgozták: Benkõ Levente, Sylvester Lajos és mások. Ungvári Barna András hídvégi református lelkész emlékszobát
szentelt a foglyok emlékének. A földvári áldozatok
névsora ismert, lapszámunk éppen ezért most egy
másik – nem annyira ismert – haláltábor áldozatainak névsorát közli: a
nem is olyan messzi lügeti
fogolytábor halottaiét.
Áldozzunk emléküknek
egy-egy lángoló gyertyával halottak napján!
Kovács Lehel István

Emlékmû a földvári fogolytábor helyén

D r. P a p p B é l a v i s s z a e m l é k e z é s e
Az 1941. évben bekövetkezett bécsi döntés Erdély kettéosztásával nagy probléma elé
állította a Népközösségi Tagozatot. Megindult
a Bukarestben élõ magyarok tömeges hazavándorlása. Ezrek és ezrek igyekeztek hazamenni. Ekkor a tagozat vezetõsége közremûködésével sikerült elérni, hogy a vasútügyi hatóság különvonatokat bocsátott a
hazatelepülni akarók rendelkezésére. A tagozat nõi csoportja megszervezte a kivándorlók, hazavándorlók számára a szociális segély
minden formáját, ételcsomagokat adott,
anyagi segítséget nyújtott a rászorultaknak.
Többgyermekes családanyák számára is
megfelelõ segítséget nyújtott. Így ment ez heteken keresztül, míg befejezõdött a Bukarestben élõ magyarság nagy tömegeinek hazatelepülése. Csak a régi bennszülöttek maradtak vissza, no meg sokan azok közül,
akik kivételesen jó anyagi helyzetbe kerülve,
ingatlannal és nagyobb vagyonnal rendelkeztek, vagy különbözõ családi kötelékek
kényszerítették a visszamaradásra.
A Népközösségi Tagozat munkája és ilyen-

formán átszervezõdött jelentékeny munkaterülete lecsökkent. Amikor a magyarság tömeges hazavándorlása megindult, családommal elhatároztuk, hogy mi is hazatérünk szülõföldünkre, nem Észak-Erdélybe, hanem
csak Brassóba, haza Bácsfaluba, abba a faluba, ahol felnevelkedtem és születtem. Ebbeli
elhatározásomba döntõen szólt bele, hogy
1940 õszén szüleim tragikus hirtelenséggel
elhaláloztak, így a kis falusi örökség rendezése
végett is haza kellett mennem.
A Népközösségi Tagozat vezetését Lõrinczi Géza lelkész vette át, akinek leltár szerint
adtam át a tagozat egész vagyonát, több
mint 800 könyvbõl álló könyvtárát. Azután
hazajöttem, hogy itthon folytassam, a megadott lehetõségek mellett, a közösségi munkában való részvételt. Bekapcsolódtam a
Brassói Népközösségi Tagozatnak a kultúrszociális munkájába. Tovább írogattam egyházi és napilapokba közösségi problémáinkról, létkérdéseinkrõl. Számos vezércikkem jelent meg a dél-erdélyi hivatalos napilapban.
Megszerveztük a tagozat érdemes elnöké-

vel, Szabó Bénivel az ingyenes orvosi rendelést a szegény betegeink számára.
Igen fontos megvalósítás volt az ugyancsak szegény, munkásgyermekek számára
létesített napközi otthon, amely késõbb csecsemõotthonnal is bõvült. Az anyagiakat a
magyar lakosság áldozatkészségébõl teremtettük elõ. Ennek az otthonnak feloszlatásáig,
1945 végéig, orvosa voltam és ingyenesen
láttam el az orvosi teendõket. Bekapcsolódtam a brassói tagozat munkájába és mint
orvosszakértõ dolgoztam. A háború befejezésével és a rendszerváltással, a népi állam
létrejöttével megváltozott a társadalmi életünk
addigi formája, így a szociális feladatok és
az egész társadalom átalakulása állami feladattá vált. Az átalakulással beállott a nagy
változások és átértékelések szakasza. Bekövetkezett a népi társadalom lassankénti
szerves kialakulása és vele együtt sokak
számára, közöttük számomra is, egész munkánk kiértékelése és felmérése. Voltak, akik
csak azt látták, hogy én is kizsákmányoló
szakasznak voltam a munkarészese, vagy

hogy kiszolgáltam az uralkodó osztályt.
Hosszú idõbe telt, amíg tisztázódott a szerepem, amíg beigazoltam, hogy munkámban
mindig népi érdekek szolgálata vezetett. Sok
keserû poharat kellett kiinnom, internálástól
kezdve, a mellõzöttségig. De lassan felszabadult megkötöttségem, magamra hagyatásom.
Amikor bekerültem a földvári haláltáborba,
ahol a fogoly magyar testvéreinket, a Maniugárda által elhurcolt véreinket tartották fogva
mint orvos vállaltam – kemény elhatározással – a segítségnyújtást, életmentést, akkor, amikor naponként tízesével pusztultak
el véreink kiütéses tífusz okozta megbetegedésben. Tettem ezt azzal az elkötelezettsége,
hogy ezt is úgy kell végeznem, hogy szenvedõ
testvéreink érezzék, köztük van egy orvos,
aki testvérük, egész életével áll ott, hogy minden segítséget megadjon számukra, amit megadhat. És közben a lecserélt táborparancsnokság segítségével sikerült is megtenni minden intézkedést, amelynek segítségével meg
lehetett állítani a járvány pusztítását, míglen
én is megkaptam a betegséget.
(Folytatása a 4. oldalon)
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Istók János év Hétfaluban: Hetedik levél
Sztálin város /1957. szeptember 29.
ISTÓK JÁNOS
szobrászmûvész úrnak

Kedves János Bátyám!
Augusztus 16-iki, szeptember 17-én írott
kedves leveleit a szoborüggyel kapcsolatosan megkaptuk, köszönjük szépen. Legutóbbi levelemben írtam volt, hogy megkaptuk a rajzokat is, én azt azonnal át is adtam
a Tartományi Néptanácsnak. Õk jóval késõbben kapták kézhez János Bátyám hozzájuk intézett levelét a rajzokkal együtt.
Azóta tartottunk egy összejövetelt is a Casa Creaþiei vezetõségével együtt, ahol megállapodás történt egy pár fontos részletkérdésben. Szóba került ugyanis az az elgondolás is, hogy nem lenne célszerûbb a szobor bronzba öntésének keresztülvitelezése
Budapesten, ilyen irányban e hó 3-án hivatalos levelet küldtek el a Néptanács részérõl János bátyám címére, amelyben ezzel kapcsolatban kikérték véleményét. De
azt is látom, hogy a szeptember 17-én nekünk küldött levelében errõl a levélrõl még
nem tesz említést János bátyám, valószínûleg még nem kaphatta kézhez ezt az értesítést. Ebben a levélben biztosítják János
bátyámat a költségek megtérítésérõl, amennyiben a szobor bronzba öntése
könnyebben keresztülvihetõ lenne Budapesten.
Ugyancsak azon az ülésen közölték, hogy
egy elküldött referátum útján János bátyámék számára a beutazási engedélyt biztosítják, valamint a szobor behozatalára is az
engedélyt. A referátumot a Relaþii Culturale
szekcióhoz küldték el, ugyancsak szeptember 3-án. Nekünk is bemutatták a referátum másolatát. Mindezeken kívül a Tanácsnak az építészeti szakosztálya az elküldött
rajzok alapján elkészítette a szobor végleges
keresztülvitelezési tervrajzát, a költségvetéssel együtt. Legutóbb pedig arról értesítettek, hogy amennyiben itt öntjük a szobrot bronzba, biztosítva lesz a bronz mennyisége is, valamint a bronzba öntés keresztülvitele.
Legutóbb fent jártunk a Néptanácsnál,
érdeklõdtünk a szoborügyrõl. Az a helyzet,
ahogy õk mondták, hogy várják, hogy a
beutazási engedély megadása után jöjjön
János bátyánk. Szerintük az a legfontosabb,
hogy János bátyánk mielõbb itt legyen a
szoborral együtt, a többi, ahogy õk
mondták, gyorsan le fog bonyolódni. Itt
amint látjuk, minden adminisztratív intézkedés megtörtént ebben az ügyben, most
az egész szoborügy végleges megoldásának a kulcsa Bukarestben a legmagasabb fórumok elõtt van, a Romániai

Írószövetség teljes közremûködésével együtt.
Az egész szoborügy így nemzetközi
problémája is ezek szerint az országnak,
mert úgy tervezik, hogy a leleplezés megfelelõ méltó keretek között folyjon le. A
Néptanács bizonyos összeget elõirányzott
erre a célra. A terv szerint János bátyámék
itt, a városban levõ szállóban nyernének
majd elhelyezést. Az egész ünnepség programjában szerepelne majd a brassói dalés tánccsoportnak a fellépése is.
Amint látja, kedves János bátyám, itt
lokális viszonylatban mindent megtettünk,
most csak az van hátra, hogy a budapesti
konzulátust értesítsék a beutazási engedélyekkel kapcsolatban.
Úgy gondoljuk mi itten, hogy tekintettel
az egész ügy nemzetközi jellegére, Bukarestben bizonyosan ilyen értelemben kezelik
a kérdést.
Említi levelében János bátyám, hogy a
Bizottság hivatalosan kellene hogy értesítse
a dolgok folyásáról. Igaz, így kellene, de történt ebben az irányban is intézkedés. Amint
odaát meglehetõs megértésben és támogatásban részesül Zajzoni Rab István szobrának az ügye.
Ezek után reméljük nagyon, hogy az engedély elküldése nem késik soká, s János
bátyánk annyi hosszú várakozás után végre
felszáll a Brassó felé induló expresszre, s
nemsokára körünkben láthatjuk. Hiszen
már várják kedves rokonai és a csángó
nép.
Meg kell hogy említsem, hogy ugyancsak
ebbõl az alkalomból Halász Gyula nevû 84
éves nyugalmazott fõiskolai tanár megírta
Zajzoni Rab István élettörténetét és válogatott verseivel együtt ki fogják adni, a
munka jelenleg éppen a Casa Creaþiei vezetõsége elõtt van, ahol lektorálják. Ugyancsak felsõbb megbízásból Bálint András
csángó testvérünk, 70 éves nyugalmazott
tanár, most írja a csángó nép történetének
nagyon érdekes munkáját.
Ezekben tájékoztattam János bátyánkat
a dolgok eddigi állásáról. Mi is várjuk türelmetlenül, hogy Bukarestben intézkedés
történjen ebben az ügyben. Talán éppen
azért megy egy kicsit lassabban, mert az
ügy túlnõtt egy egyszerû temetõi síremlékmû felállításának az ügyétõl, és így talán
alaposabb elõkészítést igényel mindenféle
szempontból.
*
Még csak azt kell hogy megemlítsem,
hogy az elküldött referátumban szó van a
kedves László fiának a beutazási engedélyérõl is.
*
Csángó testvéri szeretettel köszöntjük
János bátyánkat és Kedves Családját:
Dr. Papp Béla
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Dr. Palócz Sándor levele dr. Papp Bélához
Dr. Palócz Sándor közjegyzõ
Szeged, 1946. december 21.
Dugonics tér 8–9. sz., Telefonszám: 247.
Dr. Papp Béla orvos Úrnak,
Brassó
Kedves Barátom!
Végtelenül megörültem, amikor soraiddal megtiszteltél. Karácsony ünnepe következik, második karácsonya annak a
nehéz idõnek, amikor a kiütéses tífusz a
földvári táborba beköszöntött. Nagyon
sok olyan csúnya és kellemetlen emlék fûz
mindannyiunkat ahhoz a lágerhez, amit
sohasem fogunk tudni elfelejteni, de a sok
keserûség mellett dr. Papp Béla és orvostársainak az önfeláldozó munkásságát,

szeretetét, barátságát és megbecsülését
egy el nem múló hálával sem lehet megköszönni és arra kérem összes bajtársaim
nevében a jó Istent, hogy Téged és családodat nyugodt, boldog életben segítsen.
Kedves Mindannyiatoknak, feleségednek a legboldogabb új esztendõt kívánva
egy kérésem lenne Hozzád. Krausz Rudolf brassói mészáros-mester rabtársam
írt nekem egy levelezõlapot, azonban Rudi
barátom írása és címe olvashatatlan és
nem tudtam neki válaszolni, kérlek köszöntsd nevemben.
Sok szeretettel maradtam mindenkor
kész barátod:
olvashatatlan aláírás

Tájszavak: H
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habar: kavar
hajda!: rajta, nosza!
hájde!: gyere!
haj ide te!: figyelj ide!
hajnalozó: a násznép hajnali falujárása
hajok: forgács
hájszë: hát hiszen
hajt: dob, eldob
halálmadár: bagoly
hálni: aludni
halóing: a temetésre megõrzött ing
halottas kendõ: a két végén piros vagy
kék csíkkal és csipkével díszített törülközõ, melyet a halottvivõk karjára
kötnek
hammazószerda: hamvazószerda
hámosrokolya: fehér vagy fekete
vászonból készült melles szoknya
hámporodott: csámporodott
hángálni: hajigálni
hanyat: hátra
hanyután: hanyatt
hapták: vigyázzállás (vö. habt Acht)
harály: szénászsák
hargas: görbe
harisnya: a férfiak egész nadrágja
hatféle pogácsa: kovász, só, hagyma,
ecet, szalonna és borseprõ-pálinka
keverékébõl készült pogácsa
hátrafacsarni: hátrafordítani
hátramaradt: megmaradt
havadi: nárcisz (Narcissus l.)
házkérni megy: bekérezkedik egy
házhoz boricát járni
hazunnat: otthonról
házsártos: civakodó természetû
hederít: figyel
hejj: hely
herám: kapzsi, magánakvaló,
gyûjtögetõ, fösvény
hërmor: civakodás „Ne hërmorkodjatok
mán!”

* Szerkesztõség: RO -505600 Négyfalu, George Moroianu utca (Nagyút) 87. szám
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hetfû: hétfõ
hëzzám: hozzám
hibók: híg sár
hídlás: a sírban a koporsó fölött a
földet tartó deszka
himës ing: kivarrott ing
himës tojás: írott tojás
hinyározni: futkosni
hítták: hívták
hitvány: sovány
hiu, hivu, hibu: padlás
hiza: hozzá
hízánk: hozzánk
hóaz, hovaz: havaz
hob: hab
hoca ide: hozd ide
hoca s me: hozzad és adom – csere
esetén
höcskönös: kaszáslé, savanyú tárkonyos leves
hof: fartõ, combhús a marhából
hokedli, hokelli: konyhaszék
homály: felhõ
homp: halom
höncsög: vakond
hoplizi: szeleburdi, helytelenkedõ
hoppcsincs: bocskor
horgitani: görbíteni
horgocka: csipke
hozzásurolózkodni: hozzádörgölõdni
höjkölni: fejni
hubeszka: lepényke
hunyom alya: hónalj
husztaj: farkas és egyéb vadállat
huzentrág: nadrágtartó (vö. der
Hosenträger)
hütös: esküdt
hüvelykelni: fejni
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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Az idéni õsz utolsó kegyes napja: Szent Mihály volt

3. oldal

A l üg e t i h a l á l t á b o r á l d o z a t a i
• 1945. január 9.: Brann József, 27
éves (Isztimer, Fehér megye)

• 1945. január 15.: Vizi Tamás, 30 éves
(Andornoktálja, Borsod megye)

• 1945. január 17.: Bene Lajos, 35
éves (Ibrány, Szabolcs megye)

• 1945. január 21.: Csomai András, 35

•
•

Néptánc Négyfalu fõterén
Ennek ellenére mérlegre kerül minden,
ami másnak készül. Pláne, ha ezernyi elé
kerül, az mind mond, beszél róla. Ki, amennyibe belekóstolt, azt ízlelgette az ezelõttihez képest vagy azokat kiegészítve.
Végre megint volt szabadtéri ökumenikus istentisztelet, melyen egymás mellett
szolgált Gajdó Zoltán, Kajcsa László, Domokos Jenõ, Daragus Endre, Török
László és Tóthpál Dávid. Az volt az érzésem, hogy az erõsítõvel valaki játszott,
s emiatt a katolikus ifjak éneke sem érvényesülhetett érdeme szerint. A szertartásba
csak egyszer kalapált bele véletlenül egy
bódéját kozmetikázó árus, egyszer belehallgatott egy õt jobban érdeklõ mûsorba
egy rádiózó.
Az istentiszteletrõl hazatérõk már megnézhették a Zajzoni Rab István Középiskola csernátfalusi udvarának kerítésére kiállított gyermekrajzokat az elõzõ esztendõk szentmihályos élményeirõl, s egy-egy
tanteremben Gyulai Margit, illetve Mezei
Etelka képkiállítását. Egyik terembe a képek mellé közben virágok kerültek, négyfalusi virágárusok kiállításkiegészítõjeként,
s egy világjáró kerékpáros (Magdó János)
élményfotói közé belelapozhatott, aki
akart.
Nem sok idejük maradt ebédelni a szekeres felvonulóknak. Fûrészmezõrõl 7,
Bácsfaluból 4 szekér indult. Brassó felõl
az uzoni azúrba öltözött mazsorettek s a
brassói Búzavirág, átellenbõl a boricások,
a Kikerics, a Kéknefelejcs, a Kis Gergelem
s a Zajzoni Rab István Középiskola kisújszállási meg pacséri vendégei.
Csernátfalu fõterén ilyenkor a magyarok
mellé mindig szépszámú román közönség
gyûl. Miután a rendõr helyett megállítottam Brassó felõl a forgalmat, két együttes

egyet-egyet táncolt, amire az uzoni fúvósok is odaértek, hogy õk is eljátszhassanak egy-egy himnuszt, amihez lassan
a hét év alatt már az egyébként ideállított
szobor is hozzászokott. Innen a csernátfalusi sportpályára vonult a menet s a tömeg: az élen a kisújszállási kunkapitány.
A kapunál csak néhányan elégedetlenkedtek amiatt, hogy nem mindenkinek kell
fizetni, s rövid idõ múlva bent õk is megérthették, hogy kétféle népség van odabent: egyik szórakozik, a másik szervez
és szórakoztat. A rajtuk kívüliek nem számottevõk: akik árulnak, bár idén több
volt belõlük, mint eddig, s a kürtõskalácson, falni- és innivalót árulókon kívül a
többit én nem szívesen látom. Miattuk
csak tenyérnyi hely jutott a szõtteseket,
szalmafonatokat, faragványokat, díszítõmûvészeti tárgyakat kirakodóknak.
A Hétfalusi Magyar Mûvelõdési Társaság standján Kovács (Tomos) Tünde és
Sipos Gaudi Enikõ állított ki. Keletje volt
a helyi értékvilágra figyelmeztetõ diófapác
festményeknek.
Este 11-ig folyt a mûsor. A Gazdakör
terménybemutatója elõtt tokányfõzõ-verseny volt, öt üsttel. A színpadon a délben
felvonuló, együttesek, majdnem ki meddig
bírja mûsorideig. Közben az erõsítõ egyszer
kibömbölte a biztosítékot, de mire Dancs
Annamarira került a sor, mert õ gyorsan
soron kívül kellett hogy énekeljen, addigra
helyrehozták. Pár együttes sötétre maradt,
de õk sem hagyták magukat.
Az idén jól telt, mert kegyes volt hozzánk az õsz. Jövõre is jó lesz, ha a szervezõk (az idénnél is figyelmesebben) megpróbálják az õ természetes tarkaságát követni.
Hochbauer Gyula
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éves (Tiszalök, Szabolcs megye),
Kurucz András, 38 éves (Tripodul,
Hardui megye)
1945. január 22.: Tóth Ferenc, 28
éves (Hódmezõvásárhely, Csongrád
megye)
1945. január 23.: Bodnár János, 41
éves (Gara, Szabolcs megye), Takács
Gusztáv, 31 éves (Apoly, Szatmár
megye), Kocsok István, 29 éves
(Révaranyos, Szabolcs megye),
Kaloczki József, 27 éves (Barkó,
Abaúj megye), Sztribo István, 24 éves
(Budapest), Gandi András, 35 éves
(Taksony, Pest megye)
1945. január 25.: Újlaki Sándor, 34
éves (Nagyravig, Zemplén?), Bognár
Sándor, 27 éves (Szerényes, Zemplén
megye)
1945. január 26.: Potor Gyula, 24
éves (Bohnkapanig, Veszprém megye)
1945. január 27.: Hendi János, 53
éves (Tiszaladányi, Szabolcs megye),
Strengerl Mihály, 46 éves (Nyíregyháza, Szabolcs megye)
1945. január 28.: Demény Mihály, 36
éves (Nyíregyháza, Szabolcs megye),
Weber Frigyes, 39 éves (Gaszton, Vas
megye), Kiss Benjámin, 35 éves
(Bodrog, Bereg megye), Damarka
Béla, 35 éves (Vajkirolfa, Nyitra
megye), Jámbor Albert, 23 éves
(Patrolia, Szabolcs megye)
1945. január 30.: Csipõ János, 23
éves (Füzesgyarmat, Békés megye),
Biszku József, 23 éves (Tiszacsanek,
Bereg megye)
1945. február 3.: Bernyei Ferenc, 40
éves (Tiszaladányi, Szabolcs megye),
Kaskötõ Mihály, 24 éves (Debrecen),
Keresztes István, 40 éves (Baconád,
Heves megye)
1945. február 5.: Javorszki László,
24 éves (Bolgand, Szabolcs megye),
Móricz Gyula, 24 éves (Micserfalva,
Pozsony megye)
1945. február 7.: Bakos Albert, 30
éves (Herezán, Bereg megye), Hencz
Béla, 38 éves (Bereg, Bereg megye),
Ivancsics József, 24 éves (Petõháza,
Heves megye), Keresztes István, 39
éves (Boroszdán, Heves megye),
Czikai Bertalan, 40 éves (Tiszaladányi, Heves megye), Balogh András,
33 éves (Szamosalj, Szatmár megye),
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Csika József, ?, Gyenge Sándor, 35
éves (Szereg, Bihar megye), Hajdú
István, 38 éves (Tiszafüred, Heves
megye), Zsako József, 38 éves
(Pende, Abaúj megye), Móricz Gyula,
35 éves (Mécser, Moson megye),
Kertesi László, 33 éves (Szabolcsiveresmart, Szabolcs megye), Bacsó
József, 35 éves (Tiszakötkõ, Bereg
megye), Bene Ferenc, 35 éves
(Fanjan?, Szatmár megye)
1945. február 10.: Szántó Zsigmond,
26 éves (Mátészalka, Szatmár megye)
1945. február 12.: Kacsai István, 31
éves (Abaújszántó, Abaúj megye),
Lengyel György, 33 éves (Dunakeszi,
Pest megye)
1945. február 13.: Ajtai? Sándor, 25
éves (Zorzaradszállás, Szabolcs
megye), Horváth Zoltán, 42 éves
(Kincseshomok, Ung megye)
1945. február 14.: Forberger László,
40 éves (Zalaegerszeg, Szabolcs
megye), Sanykányi Sándor, 38 éves
(Kiomocsod, Pozsony megye), Vámos
Imre, 40 éves (Hódmezõváros,
Csongrád megye)
1945. február 22.: Tóth Bertalan, 27
éves (Tiszaladányi, Szabolcs megye),
Jánosi Károly, 24 éves (Taplonyszentkereszt, Vas megye), Tóth András, 26
éves (Mavaiarany, Abaúj megye),
Rula István, 26 éves (Rahova,
Szabolcs megye), Móra László, 29
éves (Taplonyszentkereszt, Vas
megye), Nagy Géza, 25 éves (Gota,
Komárom megye), Horváth István,
39 éves (Nopjita?, Pest megye), Kiss
László, 24 éves (Nürtes?, Szabolcs
megye), Kecse Gyula, 32 éves
(Vioscol?, Zala megye), Alföldi
Mihály, 27 éves (Tiszasul, Szolnok
megye), Jászka József, 28 éves
(Bogyo, Komárom megye), Simon
György, 39 éves (Nyírvasvári,
Szatmár megye), Szabados Károly,
33 éves (Tarkony, Komárom megye),
Miklós Vilmos, 50 éves (Szolnok,
Szolnok megye), Badaloti Lajos, 35
éves (Nyíregyháza, Szabolcs megye),
Szabó Bálint, 25 éves (Budszentmihály, Szabolcs megye), Palik János,
30 éves (Mezõkövesd, Borsod
megye), Linerth József, 25 éves
(Kecskemét, Pest megye), Varó?
Sándor, 50 éves (Anaja, Maros
megye)
1945. február 27.: Szilágyi Imre, 23
éves (Felsõkörösmark?, Abaúj megye)
1945. február 28.: Sudvári András, 28
éves (Fancsal, Abaúj megye)
(Folytatása a 4. oldalon)
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D r. Pa p p B é l a v i s s z a e m l é k e z é s e

(Folytatás az 1. oldalról)
A brassói katonakórházban feküdtem súlyos betegen csaknem egy hónapig. Közben
megkaptam az akkori magyar miniszterelnök, Dálnoki Miklós tábornok levelét, amelyben megköszöni a segítséget, amit mint orvos
nyújtottam a beteg magyar hadifoglyoknak.
Úgyszintén a táborból naponként kaptam
a köszönõsorokat, leveleket, amelyekben felépülésemet kívánják az ott levõ foglyok. Felgyógyulásom után lassan-lassan népi munkám elismerést nyert. És a közben megalakult
Magyar Népi Szövetség munkájába kapcsolódtam be, szaksegítséget nyújtva, amikor
erre szükség volt. Elkészítettem a szövetség
számára a népegészségügy megszervezését,
intézményes formában, részt vettem különbözõ egészségügyi elõadások megtartásában. Majd szinte 4 évi állástalanság után álláshoz is jutottam, a brassói Cementgyárnak
és az Elektrotechnikai Középiskolának lettem
az orvosa, illetõleg egészségügyi tanára.
Ugyancsak abban az idõben megszerveztem szülõfalumban egy ingyenes orvosi rendelõt a vidék szegény betegei számára, az
több éven keresztül mûködött, ahol díjtalanul
végeztem a gyógykezeléseket és orvosi tanácsadásokat, Bácsfaluban levõ szülõházam
egyik helyiségében. Ezt a munkát csaknem
3 éven keresztül folytattam, mindaddig, amíg
az egészségügyi ellátás állami elrendezést
nem nyert. Késõbb mint a Népi Szövetség
brassói tagozatának hivatalos orvosa éveken
át végeztem különbözõ orvosi teendõket,
tartottam szakvizsgálatokat, elõadásokat a
népegészségügyi problémákról. Majd azokat
írásba foglalva, sokszorosítva a Magyar Népi
Szövetség elküldte a különbözõ falvak számára, ismertetés céljából.
Így én, a szántóvetõ õsök ivadéka, akik
közül nem egy kényszerült az Ókirályságban megkeresni a mindennapi kenyerét, úgy
éreztem, hogy bárhová vezérelt is sorsom, a
százados bûnök jóvátételében nekem is részt
kell vállalnom. Ebben a munkában vezérelt
népi életszemléletem, a testvéri közösség
gondolatának szolgálata, a tiszta családi élet,
az emberiesség, a közélet tisztességének
eszméi, az árva magyar népünk ügyének
szolgálata – szerény tehetségemhez mérten.
Egész szociális világnézetem a humánum, a

népiség eszményén formálódott az évek
során egy öntudatos, harcos életszemléletté.
A népek, a Duna mentén élõ népek sorsközösségének mély átérzésében, az együtt
élõ népek testvéri megértésében láttam helyünket történelmi érdemeink, haladó hagyományaink örökségében, egy jogosan áhított
és jobb jövõt ígérõ sorsunk reményében.
*
A csaknem 500 éves rabszolgaságban élõ
csángó népünk itt, a Barcaság vidékén megsínylette a szolgaságot. Ismeretlenségben élte életét, homály borítja történelmi létének
ezt a szakaszát, vagy pedig elkallódott a
hajdani Brassói Levéltár polcain. Csak a közelmúltban jelentkeznek népük ügyéért lelkesedõ õsök, küzdelmes harcos munkájukkal, akik között mint a hajnali csillag világlott Apáczai Csere János, aki nemcsak csángó népünknek, hanem egész magyarságunknak sorsformáló harcosává vált, önnön
magát áldozván fel ifjú korában szeretett
magyar népének oltárán.
Én már beleszülettem abba a korba, amikor megkezdõdött a csángó népünk ébredése,
öntudatra ébredt már. Ebben az öntudatra
ébredésben csángó fajtám léte és jelene, az
egész életem nagy kérdésévé formálódott
számomra, serkentett, ösztönzött munkámban.
Hiszem és vallom, hogy a szociális fejlõdés
magasztos korszakában, a népi öntudat egyre tisztultabb értelmezésében, a mi felszabadult csángó népünkre is ott a Csukás, a Hegyeshegy, a Bolnok és Nagykõhavas aljában,
szebb és jobb jövõ vár. A Muszka-asztal, a
Leánymezõ, az annyiszor felperzselt fal emléke és nagy, szomorú múltja után, a Andirbérce, a Vajda-havasa, a Köpe-legelõje, a
Tóthpál-tetõ aljában, a Tatrang, Döblen,
Temes patakok környékén élõ csángó
népünket kárpótolni fogja a sors az elszenvedett szenvedésekért és századokon át
hordott nehéz igájáért.
Kelt 1971. július 31. napján, 72 éves
koromban
Dr. Papp Bálint Béla
nyug. fõorvos

A bodolai református templom.

IX. évf. 10. szám

Bácsfalusi emlékek
A Farkasdomb utca a falu peremén terült
el – dombos, lejtõs, hágós utcárészleteivel
zsuppos vagy zsindellyel borított házsoraival.
A déli határon fekvõ szántóföldjein termelte
a falu népe a burgonyát, rozsot vagy árpát,
a mindennapi kenyere számára. A búza elvetése csak késõbb kezdett meghonosodni a
nép körében, hiszen a falusiak évtizedeken
keresztül árpa- vagy rozslisztbõl sütött kenyeret ettek. A mezõkbõl, szántóföldekbõl álló
határ felnyúlik a Tömösi-szoroson, napnyugta felé, szinte a Malomdombok vidékéig, a Tömös pataka mellett fekvõ legelõkben végzõdve.
A bodolai katolikus templom.
Ebben az utcában – Bácsfaluban – születtem, itt töltöttem el gyermekéveimet, innen
jártam iskolába, az elemibe, majd késõbb
Brassóba a Római Kath. Fõgimnáziumba.
Anyai nagyszüleim neveltek fel. Mint a többi
falusi gyermek, én is a falusi életmódot éltem:
segítettem a háztartás rendjében, udvarseprésben, az állatok gondozásában, kerti, mezei
munkák végzésében és a kaszálásban, kapálásban. A garcsini és ósánci kaszálókon volt
egy-egy rétünk, gyermekes örömmel vettem részt a szénacsinálásban, ami jó néhány
napon át tartott. Ez az élet volt számomra
az a falusi élet, amely örömével, felelõsségével, a mindennapos fáradságos munkák
elvégzése után beletagzódott a falu gyermekközösségébe. Amikor a tehéncsorda reggeli
kihajtásának és esti hazatérésének örömével
tekinthettem legelészõ teheneink viselkedését:
ahogy reggel beállnak a csordába, este pedig
ösztönösen megérzik, hogy melyik utcába
és melyik kapun kell bemenni szálláshelyükre.
Vagy hogy tudtam örülni a lakodalmas menet
várakozásában, amikor elvonulásuk után az
utcára kitett kártyában vagy vedrekben
megszámlálhattuk a bedobott krajcárokat.
A Vízjárás utcában, ott, ahol a Tanorok
utca betorkollik a Vízjárásba, az utcán lefelé
menet, ott volt a híres Borcsa Mihály ve-

gyeskereskedése és korcsmája. Oda sokszor
naponként leszaladtam, hol ecetet, hol gyufát
vásárolni, vagy cukrot, vagy spirituszt pálinkának: nagyszüleim küldtek el. A bolttal
szemben, a Bolnok patak folyása mentén
egy kis rét terült el, a szélén egy gémeskúttal,
emlékeztetve arra, hogy amikor még nem
volt vízvezeték, ilyen kutakból merítette a
falu népe a szükséges ivóvizet. Híres volt ez
a kút mellett elterülõ parlag, ezen a parlagon
vagy réten rendezte a falu legénysége idõközönként legénytáncait. De ezen a réten
szokta tartani az esküvõ, a templomi vallásos
szertartás elõtti szombat délutánján a võlegény legénybúcsútáncát. Hányszor néztem
kisgyermek koromban ezt, a körcsárdást táncoló legényegyüttesnek a táncát. Amikor a
legények csángó ruhás öltözetben táncoltak
danolva, odagyülekezett a hét szomszédság
apraja és nagyja, és gyönyörködtek a táncban, búcsúztatták a võlegényt zeneszóval,
tánccal, énekkel a legénysorból. Ugyanezt a
táncot megismételték a võlegénnyel az ifjak
a templom elõtti téren is, az istentisztelet megkezdése elõtt. Utána felvonultak a templom
karzatába, ahol a võlegény közrefogásával
elhelyezkedtek a padokban. A lányok pedig,
csángó ruhába öltözve a menyasszonnyal
együtt a templom bal oldali közepe táji két
padsorban helyezkedtek el, a menyasszony
szintén a padsor közepén foglalva el helyét.
Úgy általában lehettek kb. 18 vagy 20-an.
Felemelõ látvány volt, amikor bevonult a
templomba a võlegény kortársaival és a
menyasszony, szintén kortársaival, szemet
gyönyörködtetõ szép csángó viseletükben. Én
gyermekkoromban igyekeztem is minden
ilyen esküvõi szertartást megnézni, idejében
megtudtam az esküvõk megtartásának
napját, igaz lelki örömmel néztem végig a
lefolyását.
(Folytatjuk)
Dr. Papp Béla

A l üg e t i h a l á l t á b o r á l d o z a t a i

(Folytatás a 3. oldalról)
• 1945. március 2.: Szabó Albert, 23
éves (Kiskövesd, Zsupoly megye)
• 1945. március 12.: Demeter Gyula,
36 éves (Tiszakanyar, Szabolcs
megye)
• 1945. március 23.: András Péter, 39
éves (Tornak, Fehér megye), Varga
Béla, 39 éves (Eger, Heves megye),
Horvát Lajos, 39 éves (Rokonet?,
Szabolcs megye), Sári Mihály, 39 éves
(Polgár, Szabolcs megye)
• 1945. április 21.: Orosz József, 25
éves (Tiszanagynul, Szabolcs megye)

*
A földvári fogolytábor tömegsírja fölött
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