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110 éve született, 25 éve halt meg dr. 
Papp Béla orvos, honvéd, kö zös ség szer-
ve ző, egyházi felügyelő. E kettős évfor-
duló al kalmából Négyfalu Helyi Tanácsa 
é let műve elismeréseként városunk dísz-
pol gárává avatta. Emlékezzünk mi is dr. 
Papp Bélára!

1899. július 15-én született Bácsfalu-
ban, a mai Brazilor utca 10. szám alatti 
la kás ban (akkor 535. sz.). A házat 1897-
ben épí tették anyai nagyszülei: Szabó 
János és Fazakas Kata.

É des ap ja Papp Márton, édesanyja 
Sza bó Anna, föld mű ve sek. Szülei a két 
hold nyi föld jövedelméből nem tudtak 
meg él ni, ezért Bu ka rest be vándoroltak és 
ott él tek, mint al kal ma zot tak. Édesapja, 
elő ször a Wa gon Lie rak tá rosa, majd a 
Sin ger gyár varrógép me cha  nikusa, é des-
anyja pe dig kitanulta a fodrászatot.

Papp Bélát anyai nagyszülei nevelték 
fel, akiknek egész idő alatt segítségükre 
volt a gaz dasági munka elvégzésében. 
Ka  pált, kaszált, fát vágni járt az erdőre, 
és miután elvégezte a min dennapi mun-
kát, csak az u tán ülhetett le tanulni. Elemi 
is   ko lai éveit Bácsfaluban végezte az 
1905/1906-os tanévtől kez dő dően. Az 
iskola i gaz gatója Kocsis János, tanítónője 
Török Irén volt. A IV. és V. osztályban 
tanítója Bá lint András volt. Osz tályzata 
végig ki tű nő és jeles volt.

1910-től a bras sói Római Ka to li kus 
Fő gim  ná zi um diák ja. Ez évben halt meg 
a nya i nagyapja, így teljes ne ve lé sét nagy-
any  ja vállalta magára. É desanyja egye dü li 
gyermeke volt szü lei nek, és őt is nagy szü-
lei ne velték fel, mert szülei szin tén Bu ka -
rest ben dolgoztak. Ez a min ta is mét lő dött 
meg később Papp Bé la éle té ben is.

1914. április 5-én kon fir mált a brassói 
ma gyar e van gé li kus temp lomban.

1916-ban, Ro má nia hadba lé pése után, 
szü leivel Bu da pest re me nekült, ott fejezte 
be a hetedik osz tályt, majd 1917 ta va szán 
ha  za tért Bácsfaluba.

1917-ben besorozták, és bevonult ka-
to nának a bras sói 24-es hon véd gya log ez-
redbe. Keresztváron, majd Kitz büchel ben 
elvégezte a tiszti iskolát. 1918 áp ri li sá ban 
fejezte be a gim ná zium nyolcadik osz-
tályát és jelesre érettségizett, elnyerve a 
ha di érettségi bizonyítványt.

1918-ban bevonult a Szé kely Had osz-
tály ba, majd be i rat kozott a kolozsvári 
e gye tem orvosi fakultására.

Csak egy pár hó napig ta nul hatott 

Ko lozs váron, hisz 1918 ka rácsonyán 
Ko lozs vár román u ra lom alá kerül. 1919 
má ju sá  ban a román ha tó ságok a taná ro kat 
ka to nai se géd let tel el tá vo lí tották, s „át vet-
ték” az egye te met teljes fel sze relésével 
e gyütt. A Ko lozs vár ról elűzött Ferenc 
Jó zsef Tu do mány egyetemet egy évig Bu-
da  pest, majd Sze ged városa fo gadta be.

Szülei nem voltak o lyan anyagi hely zet-
ben, hogy sze ge di tanulmányainak költ  sé-
geit fedezhessék, ezért a szük séges pénzt 
diákok ta ní tá sából, vagy fizikai mun ka 
vég zéséből – té len havat la pá tolt, nyá ron 
a székely diák ak ció és a Bocskai Kol lé -
gium se gít ségével nagybirtokokon vál lalt 
munkát, aratott, csé pelt stb. – te rem tet te 
elő. Az egyik nyáron Kunágotára ke   rült bá-
ró Urbán nagybirtokára. Ek kor ér lelődött 
meg ben ne a gondolat, hogy az e gye tem 
be fe je zé se után ide fog le telepedni.

1920-ban édesanyja, miután az I. vi-
lág háború a latt el vált édes ap jától, férjhez 
ment Papp Mihályhoz, el ső férje uno ka-
test  véréhez, aki nek az anyagi se gít sé gé vel 
tudta csak az egye te met be fejezni.

Ügyvezető el nöke lett a Szé kely 
Egye te  mis ta és Fő is ko lai Hall ga tók 
Egye sü le té  nek (SZEFHE), a me lyet 
Csanády György alapított 1920-ban (aki 
az or szágos szer  ve ze tét 25 éven ke re sztül 
vezette) és a  mely nek legfőbb cél ki tű zé se 
ez volt: „ta nul  ni, ta nul ni és azu tán ha za
men ni, né pünk ja vá ra dol goz ni”.

Tanúja lehetett a Székely Himnusz 
meg születésének, a me lyet 1921-ben írt 
Csa nády a SZEFHE májusi nagy ál do zat 
név re keresztelt évenkénti ünnepélyes 
ta lálkozója alkalmából – i gaz, akkor még 
egy szerűen csak kantatának nevezték, és 
a ze né jét lánykarra komponálta Mi ha lik 
Kálmán.

Részt vett a Szegeden megjelenő, és a 
hall gatók által ki a dott Új Élet című újság 
szer kesztési munkáiban.

1926. március 26-án avatták fel or vos-
nak, ezt meg elő ző en, mint ösztöndíjas, a 
bu dapesti Szent János kor ház gya kor no-
ka ként végezte el gyakorló évét.

Orvossá avatása után Kun ágotára te le-
pe dett le, itt nyitott orvosi ren delőt.

1927-ben feleségül vette Andrássy 
Má riát, akit szegedi di ák évei alatt ismert 
meg. 1928-ban megszületett első lánya, 
Mária.

1929-ben, négy évi kunágotai orvosi 
gya korlat után, hon vágytól vezérelve, 
ha za  tért Erdélybe. Így vall erről vissza-

em lé  kezésében: „Amikor Kun á go tá ról 
vég leg hazatértem, ösz tö nösen ho zott a 
fátum. Úgy éreztem, hogy ne kem hi va 
tásom és küldetésem ha za jönni né pe  mért, 
csángó népünkért dol goz ni. Tu  datalattim 
sarkalt és buz dított va la mi lyen mélyen 
érzett vágy, törekvés: be  állni kisebbségi 
sorsotélőnépedsorában,megismerniőt,
jobban együtt len ni ve lük, jóbanrosszban 
harcolni ér  tük, ha kell szenvedni is.”

A Románia és Ma gyar ország kö zötti 
rossz viszony kö vet keztében sze gedi 
or vo si ok levelét nem is mer ték el, ezért 
be irat  kozott a jászvárosi (iaşi) egye tem 
or vo si fakultására, a hol csak nem minden 
vizs gát le kel lett ten nie román nyelven. 
1930 őszén újból dok tor rá avatták. Fe le-
sé ge és lá nya eközben Bu  da pes ten laktak 
a nagy szülőknél. „Édes szüleimnek hálás 
köszönettel és sze retettel Béla fiúktól, 
1930. no vem ber 29én.” a ján lással ellá-
tott dok tori té zi sének címe: „Contribuţi
uni lastudiulmodificărilorconstituţiei
fizico-chimiceasângelui înnefrosăşi
glumerulo-nefrită”. Jászvárosban el-
végezhette a fran cia or vo si rendszeren 

alapuló román rend szer összehasonlító 
e lem zé sét a Ma gya ror szágon tanult an-
gol-szász, német rendszerrel.

Közben a romániai katonai hatóság 
is ke reste, hisz nem tett eleget romániai 
ka to nai szolgálatának – még hadbírósági 
tár gya lást is végig kellett járjon, végül 
édes any ja hathatós tá mo gatásával (hisz 
ő is mer te jól a román nyelvet) sikerült 
ren dez  ni katonai ügyeit, sőt a magyar 
katonai rang ját is meg tart hat ta, miután 
1933-ban a bukaresti román tiszti iskola 
egy gya kor  latát végigjárta.

Mivel szülei eközben mind vé gig Bu ka-
rest ben éltek, ő is Bu karestben telepedett 
le (a város akkor kb. 200 000 magyar 
lel ket számlált), és hozta ide csa lád ját is. 
A bel-, gyermek és nő gyó gyász or vosi 
ren de lőjét a Schitu Mă gu rea nu su gár út 43 
szám alatt (Cişmigiu park mel lett) állította 
fel – azonnal híre ment a városban, hogy 
van egy magyar orvos, már az első nap 
egy  másután keresték fel a magyar, de a 
ro mán betegek is – in nen 1932-ben a Ba-
sa rabia 31. szám alá költözött. 

(Folytatása a 2. oldalon.)
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Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

2. oldal H  É  T  F  A  L  U XV. évf. 10. szám

dr. Mártha Orsolya 

Dr. Papp Bélára emlékezve
Tisztelt Ünneplők!
Nagy megtiszteltetés számomra, 

hogy a hétfalusi csángóság ezen pá-
rat  lan ünnepén szólásra emelkedhetek.

Mit jelentett Nekem, nekünk u no-
kák nak, a családnak dr. Papp Béla. 
Mikor É desanyám szólt hogy gon-
dolkozzam e zen és öntsem szavakba 
érzéseim, e mel kedjek szólásra nagyon 
meg ille tőd tem. Számomra Papp Béla 
egyszerre volt drága Nagytata, orvos, 
közéleti sze mélyiség, egyszóval pél-
dakép.

Ő volt az aki szüleimmel együtt 
hú gom és a saját pályaválasztásomat 
dön tő módon meghatározta. Még 
most is em lékszem arra ahogy kis 
orvosi tás ká ját magához véve, beül 
a Skodába és elindul a brassói, majd 
később a bács falusi lakásból betegeket 
látogatni. A munkaidő nem volt kötött, 
s az ajtó sem volt sohasem bezárva a 
betegek előtt. És a betegek nem csak 
klasszikus gyógy módban részesültek 
hanem rend kí vül hasznos, egészséges 
életmóddal kap csolatos tanácsokat is 
kaptak. Híres volt a Nagytata reggeli 
praktikája, hogy a keringés serkenté-
se végett reggel be ült egy kád hideg 
vízbe, mi unokák pe dig rendkívül 
viccesnek tartottuk ezt, hi szen ilyenkor 
a fürdőzést hangos é nek lés kísérte. Hitt 
a testi edzés gyó gyí tó erejében, maga 
is számos sport nak hódolt és felismerte 
az egészséges táp lálkozás fontosságát 
a betegségek meg előzésében. Gyalog 
járt, naponta több kilométert téve meg. 
Ezzel kap cso latos az egyik gyerekkori 
emlékem, ami kor unokatestvéreimmel 
a ten ger par ton nyaraltunk. Minden 
reggel a für dést megelőzően legalább 
egy fél órát kel lett sétálnunk, ami azt 
jelentette hogy Nagyapa aki híres volt 
gyors, hosszú lépésű járásáról ment 
elől, mi meg utána, ahogy ő mondta li-
basorban. Sok szor hangoztatta, hogy a 
friss le ve gő mennyire fontos elősegíti, 
a pi hen tető alvást, én ma is még sok-
szor tél víz idején is így alszom. Csa-
lá dunk ban az unokák körében sokszor 
vitatott té ma volt a televíziózás, amit 
Nagyapa ve hemensen ellenzett, most 
már tudom ne ki volt igaza.

De Nagytatától emellett helytállást 
is tanultunk. Hiszen ahogy ő vallotta 
„bár hová vezérelt is sorsom a szá za
dos bűnök jóvátételében nekem is részt 
kell vállalnom”. A régi, átkosnak han-
goztatott időkben is kiállt népe mel lett, 
s próbált lehetőségei szerint se gí te ni. 
Mert segített betegen, szenvedőn rá-
szorulón egyaránt, szolgálva árva ma-
gyar népünket. Sohasem feledte hogy 
honnan jött, és kiket képvisel. Hi szen 
Nagytatához nemcsak testi ha nem lelki 
gyógyításért is sokan for dul tak.

Hitt az egyház megtartó, lelki se-
gít sé get nyújtó erejében, és maga is 

ak tí van részt vett a bukaresti, brassói, 
majd ké sőbb a bácsfalusi evangélikus 
egy ház életében. Helytállás jellemezte 
csa lá di életét is hiszen a négy gyerek 
Ilona, Éva, Anna, György mellett még 
egy ö tödik gyereket is felnevelt.

Mert Nagyapa nemcsak orvos, ha-
nem elismert közéleti személyiség 
is volt, szorgosan munkálkodott a 
csángó nép értékeinek megőrzésén, 
hiszen hit te és vallotta, hogy az a nép 
amelyik az emlékeit veszni hagyja az 
a saját sír emlékét készíti.

És ha Nagyapára gondolok akkor a 
he gyekre gondolok, s hogy a költőt, 
Áp rily Lajost, idézzem:

„nappal kószáltam, éjjel nem pi
hen tem,

vasárnap reggel a hegyekre men
tem...

Tekintetem szárnyat repesve bon tott,
átöleltem a hullámhorizontot

s tetőit, többet száznál és ezernél
s titokzatos szót mondtam akkor: 

Erdély...”

Igen Erdély, Brassó, Csángóföld 
sze retetét oltotta belénk Nagyapánk, 
em  lékét felidézve jutnak eszembe a 
fe lejthetetlen kirándulások a Cenk, 
a Nagy kőhavas – ezek a csodálatos 
tá jak, a téli meg a nyári szünidők, 
Bál vá nyosfürdő és Bácsfalu.

Nagyapa volt az, aki megszerettette 
ve lünk a képzőművészetet, bevezetett 
ben nünket a bélyeggyűjtés csodálatos 
vilá gába.

És Nagyapa egy szerencsés ember 
volt mert mindaz amiről itt ma este 
hal lot tak, ez a páratlanul gazdag élet-
út, ezek a csodálatos megvalósítások 
nem születhettek volna meg segítség 
nél kül, Nagymamám nélkül, aki mél-
tó, hű társként kísérte Őt élete végéig.

Mi unokák illetve a mi gyerekeink 
na gyon szép örökséget kaptunk, amit 
igaz magyar csángó hittel megőrzünk, 
to vább ápolva dr. Papp Béla emlékét.

*
Végezetül engedjék meg hogy Dr. 

Papp Béla családja részéről ki fe jez-
zem köszönetünket Önöknek, hogy 
nem feledkeztek meg Nagyapánkról, s 
ilyen nagy számban megjelentek, tol-
má  csolnám továbbá hálánkat Önnek, 
tisz telt Kovács Lehel, e könyv szer-
ző jének, akinek áldozatos munkája 
nél kül nem születhetett volna meg ez 
a ki váló nagyon jól dokumentált korhű 
em lékirat.

(Dr. Papp Béla legnagyobb u no ká
jának, dr. Mártha Orsolyának, beszé
de az emlékünnepélyen.)

(Folytatás az 1. oldalról.)
Komoly kö zös ség építő mun ká ba kez-

dett, orvosi szak cikkeket és a hétfalusi 
csán gók ról szó ló írásokat jelentetett meg 
a Bukaresti Ma  gyar ság ban, a temesvári 
Déli Hír lap ban, az Evangélikus Életben, 
E   van  gélikus Harangszóban.

Két társával, Inczédy-Joksman Ö dön-
nel és dr. Bakk Elek kel a magyar diák-
e gye sületet irányították. Így emlékszik 
vissza ezekre a pil la na tok ra: „Ott láttam 
Bras  só megyei csán gó népünket ez ré vel, 
lányainkat ki szol  gál tat va, hal lot tam róla, 
hogy if ja ink korcs mák ban, lebujokban 
töl tik szombat es té jüket. Láttam, hogy a 
ma gyar párt mit sem tesz bukaresti né
pün kért. Két ba rá tommal me mo ran dum
mal for dultunk hoz zájuk, hogy fel hívjuk a 
figyelmüket a regáti ma gya ros sorsára, 
választ sem kap tunk rá. Láttam, hogy a 
ma gyar tár sulat kal má rok tanyája lett, 
Apám sok szor el mond  ta, hogy a magyar 
tár su lat már nem a régi. Így ér le lő dött 
meg bennem an nak gondolata, hogy 
igye kezzünk a né pün ket az Egyház segít
ségével meg menteni. Így érlelődött meg 
ben nem a csángó magyar evangélikus 
szá mára a ma gyar evangélikus egyház 
ala pításának fontossága.”

1932. november 27-én megszervezték 
a Zaj zoni Rab István estet, amelynek 
jö ve del mét az egyházalapításra szánták. 
1933-ban a bukaresti evan gélikusok le-
vál tak a református egyházról és meg a la-
kult az ön álló evangélikus egyház, mely-
nek Papp Béla 3 évig felü gye lő je volt.

Részt vett a Bukaresti Magyarság 
cí mű újság meg a la pí tá sában, a Zajzoni 
Rab Ist ván Ifjúsági Egyesület, a Székely 
Tár sa  ság megszervezésében.

A szervezkedéssel járó ba jok viszályt szí-
tottak a családi éle tében is, és 1934-ben, 7 év 
há zas ság után elvállott fe le sé gé  től, aki nem 
igazán találta meg a he lyét Bu karestben.

Sze re pet vállalt a Bu ka resti Magyar 
Társulat ve  ze té sé ben, megreformálva, 
meg  tisz tít va ezt. Évekig gondnoka volt a 
bu  ka resti ma gyar diák ott hon nak, in gyen 
or vosi ren de lést biz to sí tott a magyar diá-
koknak. Két ki  ma gasló diákot, a tragikusan 
el hunyt bács falusi Jakab And rás szob rász-
mű vészt, és a cser nát fa lusi Kovács András 
zon  goraművészt két éven keresztül ön e rő -
ből tanítatta. Ugyan csak é veken keresztül 
mindennapos e bé det a dott Gondos Géza 
ál lat orvos hall ga tónak, aki később ka to na-
ként orosz fog ság ba ke rült.

1935. április 14-én a bukaresti német 
evan gélikus temp lom ban házasságra 
lé pett Dénes Ilonkával (1913–1993). Há-
zas  ságát az Úr négy gyermekkel áldotta 
meg: Ilona (sz. 1935, nyug díjas szemész 
főorvos Ma ros vásárhelyen), Éva (sz. 
1937, nyug dí jas matematika-fizika ta-
nárnő Bras sóban és Hét fa lu ban), Anna 
(1938–1997, geo ló gia-földrajz szakos 
tanárnő Hosszú  faluban és Brassóban), 
György (sz. 1941, faipari mér  nők, terve-
ző Bras só ban, 1998-ban Tá pió bicskére 
tele pe dik).

Tevékenyen kapcsolódott be minden 
olyan akcióba, a mely népünk érdekeit 

és ü gyét szolgálta, a bukaresti magyar 
pár ti ve zetők akarata ellenére konfe-
renciákat, elő adássorozatot szer vezett 
a népi mű ve lődés, az egyház, a regáti 
magyarság prob  lémáinak megbeszélé-
sére, meg ol dá sá ra. Amikor a Magyar 
Párt helyét át vet te a Nép kö zösség, a 
bukaresti ma gya rok nagy több sége Papp 
Bélát választotta meg a Népközösség 
bu ka res ti el nökének. Ezt a tiszt séget két 
évig viselte, ez alatt a ma gyar kö zös ség 
se gítségével be ren de zett egy négy szobás 
he lyi sé get, meg szer vez te a dol go zók 
számára a min den na pos ingyenes or vo si 
rendelést, rönt gen gép pel, kvarc lám pá val 
ellátott rendelőt sze  relt fel, megszervezte 
a család vé del met, in gyenes jog vé del met, 
vasárnap dél u tánonként népművelődési 
prog ramot és tea  délutánokat szervezett, 
mintegy 600 kö tetet szám láló könyv tárat 
alapított.

A bécsi döntés következtében tö me-
ge sen hazatelepülő szé kelyek számára 
meg szervezte Bukarest elhagyását. Több 
száz  ra volt tehető azoknak a száma, akiket a 
Népközösség se gí tett kedvezményesen, vagy 
díjtalanul hazatelepedni Észak-Er dély  be.

1937-ben szülei visszaköltöztek Bács-
faluban, 1940 telén pedig elhaláloztak, és 
Papp Béla vissza tért Bácsfaluba, hogy 
családi örökségét elrendezze. Családjá-
val Brassóban telepedett le, 1941-től a 
Regele Mihai utca 5. szám alatt lak tak (a 
volt Tür kös Ferenc utca), az e van  gélikus 
fe le  kezeti iskolával szemben.

A Népközösség útján Brassóban is 
in gye nes orvosi ren de lést szervezett a 
sze gény betegek számára.

A kisebbségi sors nem tette lehetővé, 
hogy állami álláshoz jus son, négy gyer-
me  kes családját abból a jövedelemből 
tar tot ta el, amelyet a ma gán orvosi gya-
korlat nyúj tott számára. Megszervezte 
és fe le sé gével együtt 3 évig vezette a 
bras sói in gyenes csecsemőotthont.

1943-ban gyermeküknek fogadtak egy 
6 hónapos cse cse mőt (a köpeci születésű 
Szász Istvánt, 1943–1983), akiknek szö-
vő  gyá ri munkás szülei a bombázás alatt 
meg haltak.

Lakásukat 1943-ban a csigahegyi sző-
nyeg bombázás al kal mával lerombolták, 
a csa lád a bombázás előtt két nappal ki-
köl tö zött Bácsfaluba. A csecsemőotthont 
Tat rangra me ne kí tet ték.

1944-ben, miután Románia meg-
fordította a fegyvert, jópár brassói 
ér tel mi ségivel együtt Papp Bélát is 
internálták. Két hónapi in ter nálás után 
a bácsfalusi né pi szövetség és a román 
betegei közrelépésére sza bad lábra he-
lyezték, de hetente kellett je lent keznie a 
rendőrségen. A lágerből való sza badulása 
után kérte fel vételét a Ma gyar Népi 
Szövetségbe. 1945 ta va szán el ké szí tet te 
a nép egészségügy meg szervezésének a 
tervezetét.

1945-ben bekoncentrálták a földvári 
fo goly táborba (ahol a Maniu gárda által 
el hur coltakat tartották fogva) a ki ü té ses 
tí fu szos betegek gyógykezelésére. 

(Folytatása a 3. oldalon.)

Kovács Lehel István

Városunk díszpolgára: dr. Papp Béla
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Hochbauer Gyula

S i k e r k ö n y v  i t t h o n
 (Folytatás a 2. oldalról.)
A föld vári fo goly tá bor az ország 2 számú 

gyűj tőtábora volt. 1944 no vembere és 1945 
októbere között több ezer ma gyar, sváb, 
szerb, német, szlovák férfit tartottak fog va. 
A ka to nák mellett szá zával hozták a magyar 
civileket is, akik nem tud ták bi zo  nyí tani, 
hogy nem ka to na szökevények. A tábor túl-
zsúfolttá vált és megjelent a leg szörnyűbb 
be tegség: a tífusz.

A földvári hónapok Papp Béla számára 
a hippok ra té szi-eskü kiteljesedését je len tet-
ték. Fáradságot nem ismerve, ál do zat kéz-
séggel ápolta éjjel-nappal a kb. 500 be teget, 
megszervezte a diétás konyhát, és amikor 
a ször nyű betegség őt is meg tá madta, 
orvosságok hiányában DDT ro var irtót 
oldott fel vízbe megitta és rögtön ki hányta, 
ezzel „kezelve” ma gát. Végül kor házba 
szállították, súlyos betegségéből négy hét 
múlva épült fel.

Betegsége alatt Szemlér Ferenc tá ma-
dó hangú cikket írt el lene a helyi újságba, 
amelyben jobboldali nézeteit pel len gé rez te 
ki. Papp Béla egy memorandumban vá la-
szolt, amelyet a Népi Szövetség brassói 
ta gozata elnökségének adott át, a föld vá  ri 
foglyok pedig védelmet kértek számára.

Felépülve, megszervezte a hazatérő 
fog lyok kórházi el he lyezését, valamint az 
or vosi segélyakciókat az állomás te rü le tén. 
Az akkori magyar miniszterelnök, Dál noki 
Miklós le vél ben, a magyar vö rös kereszt 
képviselői személyesen fe jez ték ki kö-
szönetüket a hazatérő magyar fog lyok 
érdekében végzett te vé kenységéért.

Megszervezte a bácsfalusi hetenkénti in-
gyenes orvosi ren delést a szegény csán gó 
és román betegek számára. 

Egyike volt annak a 15 Brassó megyei 
or vosnak, akiket a pre fektus kitűntetett a 
CampaniaSanitară akcióban való egy héti 
részvételéért.

1945-től a Kolostor utca 5. szám alatt az 
első emeleten volt a magánrendelője, la kása 
pedig a földszinten, hátul a Warthe felé. 
Ebben a bérházban székelt az erdélyi bank, 
és volt a Nemzeti Pa raszt párt szék he lye is. 
1945-ben a la kásukban orosz ka tonákat 
kvár té lyoz tak be.

A nagy bras sói kom mu nis ta felkelés 
i de  jén a tüntetők szét verték a Pa raszt párt 
szék  he lyét és Papp Béla or vosi ren de lő jét 
is. A házban lakó orosz katonák sor tü zet 
nyitottak a ran da lírozókra.

Annak ellenére, hogy Brassó me gyében 
mintegy 150 ro mán orvos volt, és mind-
össze 5 magyar, állami állást to vább ra sem 
kapott, mi több, 1948 ta va szán a dr. Grósz 
Géza által ve ze tett orvosi szak szervezet al-
kalmatlannak minősítette arra, hogy Bras só 
megye területén bár mi lyen orvosi funkciót 
be tölt hes sen. Az in doklásban jobboldali né-
zetei szerepeltek, és egy állí tó lagos fasiszta 
és reakciós múlt ra hivatkoztak.

1948. március 28-án memorandumban 
for dul a Ro má ni ai Magyar Népi Szö vet ség 
Központi végrehajtó bizott sá gá hoz, kér ve 
az egész ügy tárgyilagos elbírálását. Vé gül 
tisztázták helyzetét, közéleti sze re pét, s így 
1948-ban kapott először állami ál lást, az 
elektronikai középiskola orvosa lett, állását 

1955-ig töl tötte be.
A 1949-ben a Securitate retorzióként, 

mert dr. Papp Béla szálka volt a sze mük-
ben, kilakoltatta és a család át köl tö zött a 
Vár utca 72. szám alá. Az első szobába 
ma gánrendelőt ren dezett be, két szobában 
pedig a család lakott.

1950–1951-ben a Temelia cementgyár 
or vosa is volt. 1955–1957 között méhkerti 
or vos, majd 1957-től a 2-es számú kórház 
(Măr zescu) bel gyó gyá sza és nyug dí ja zá sá-
ig a gumigyár or vosa.

1957. május 28-án alakult meg az a szo-
bor bizottság, amely cé lul tűzte ki, hogy 
Zaj zoni Rab István csán gó költőnek em lé-
ket állít Bras só ban. A szoborbizottság tag-
jai: Bá lint András, Sipos András, dr. Papp 
Bé la, Mezei István, Antal Márton, Máthé 
János. Azonnal felvették a kap cso latot a 
Budapesten élő Istók Já nossal, aki már 
1912-ben el ké szí tet te Zajzoni Rab Ist ván 
szobrát Hét falu számára, de a há bo rú ki-
tö ré se megakadályozta ennek fel ál  lí tá sát. 
A román hatalom, a folytonos í gér  getések 
ellenére, azonban még 1958 vé gén sem 
adta meg Is tók Jánosnak a be utazási en-
gedélyt, valamint a szobor fel ál lí tá sá hoz 
szükséges összes beleegyezést, s végül 
1959 elején kö zöl te a szoborbizottsággal, 
hogy „a jelenlegi lég kör nem alkalmas e 
kérdés elintézésére.”

Magánrendelőjét 1958-ban kellett 
fel szá molnia, ekkor sem miféle magán 
pra xist nem engedélyezett a romániai 
kom mu nizmus.

A kommunizmus évei alatt a közélettől 
tel jesen vissza vo nult, egyházi tisztségeit 
mind végig megtartotta, idős ko rá ban is 
egye temes presbiter volt. Járta a he gye ket, 
szakmai dol go zatokat írogatott, több ször is 
járt Magyarországon.

70 éves korában ment nyug díjba, és a 
csa lád kiköltözött Bács faluba. A brassói 
la kásban György fia maradt.

Bácsfaluban, nyug dí jas ként is be te gek-
hez járt, szoros kap csolatot tartott fenn Se-
res And rás néprajzkutatóval és meg pró  bálta 
helyreállítani a tatrangi csán gó múzeumot.

1976-ban meghívták Sze ged re az 50 
éves aranydiploma át a dására.

Közben összegyűjtötte és osz tályozta 
Tat rangi Pál András élet művét, cikkei-
ből, nép rajzi és nép költészeti tárgyú köz-
le mé nyei  ből, szépirodalmi munkáiból, 
verseiből kö  tetet szerkesztett, a me lyet 
azonban nem sikerült sem 1977-ben 
(ekkor vette fel a kap csolatot a kötet 
kiadása ér de ké ben Dávid Gyulával), sem 
1978-ban, sem az után kiadni.

1978-ban jelentős adománnyal hoz zá já-
rult a bácsfalusi hidegház meg é pítéséhez.

1979-ben hozzászólt A Hét hasábjain 
meg jelent A csángó vitához, ismertetve a 
hét falusi és a barcasági csángókat, össze-
állít va a Hétfaluról szóló könyvészetet.

1984. április elsején hunyt el, síremlé-
ke a bácsfalusi evangélikus temetőben.

2009. szeptemberében a Négyfalusi 
He lyi Tanács a Hétfalusi Magyar Mű-
ve lődési Társaság és a Wildt József Tu-
do mányos Társaság javaslatára városunk 
díszpolgárává avatta.

Kovács Lehel István dr. Papp Béla éle-
tét és munkásságát összefoglaló gondos 
mun kája az idéni Szent Mihály Napokra 
lá tott nyomdafestéket. A Hétfalu-köny vek 
sorozatban adta ki a Hétfalusi Ma gyar 
Művelődési Társaság.

A 275 oldalas könyv szakavatott és ol-
vas mányos munka. Az első pillantásra ter-
je delmes cím „Hivatásom és küldetésem: 
csán gó népemért dolgozni” többszörösen 
is telitalálat. Jelzi az olvasnivaló szövegek 
val lomásos jellegét, a beszélő/beszélők 
csán gó népi elkötelezettségét, már az al cím 
előtt sejtteti a számbavétel igényét és olyan 
olvasóréteget szólít meg, a mely nek valami 
folytán időszerű téma a nép szol gálat a 21. 
század körülményei között is.

A könyvnek (a Levelezések című fe je zet 
kivételével, amely ilyen szempontból is 
külön figyelmet érdemel) két fontosabb be-
szélője van: az egyik az Papp Béla dok tor, 
aki ebben a könyvben összegzett ön é letrajzi 
visszaemlékezéseket írta, Hét fa luról, az 
erdélyi művelődési életről, a szer veződő 
egyházi életről, orvosi ta ná csok kal szól 
hozzánk a közben változó idő ből, a másik 
dr. Kovács Lehel István, aki nemcsak 
kitűnő bevezető ta nul má nyai val szólít 
meg minket, hanem a kötet szö vegeinek 
rendszerezésével, gon do zá sá val elfogadja, 
amit Papp Béla mond, azo nosul ennek 
szándékával/céljaival sőt i gyekszik velünk 
is elfogattatni ezeket.

Kovács Lehel Istvánnak ez a könyve a 
bemutatón nagyrészt elfogyott s más nap-
ra már csak dugipéldányokhoz jut hat tak a 
szerencsések. (Most már van után nyo más!)

Vajon azt igazolja ez, hogy mégsem ment 
ki divatból a könyv; vagy inkáb azt, hogy ha 
a beszélő úgy szólít meg egy kö zön séget, 
hogy az érezze, róla beszélnek, ér te beszél-
nek, miatta beszélnek, akkor oda figyel még 
akár írott/nyomtatott szö veg re is.

Kit is szólít meg a könyv? Több ol va sói 
réteget árnyalódó moti vá ció val.

1. Papp Béla doktor nagycsaládjának 
(nem zetségének) jelenleg élő tagjait. (La-
pozz csak a családfa-részletekre!)

2. Mindazokat, akik életükben olyan 
kap csolatba voltak vele, amire vissza em-
lé kezni is öröm, hát még mennyire az, ha a 
nyilvánosságból tükröződik ez vissza s ők 
is egy-egy részlet szereplőjévé vál hat nak.

Papp Béla doktor pozitív energiákat 
su gár zó személyisége, közösségszolgáló 

aka rata, a körülötte változó világ for ga-
ta ga, hivatása többezer emberrel hozta őt 
az átlagos köszönőviszonynál közelebbi 
kap csolatba. Közülük párszázan név sze rint 
is szerepelnek a könyvben: bács fa lu si ak, 
hétfalusiak, brassóiak, bukarestiek; evan-
gélikusok, iskolatársak, közéleti sze mé-
lyiségek, művészek, pályatársak, stb.

3. Azoknak is érdekes ez a könyv, 
akik – noha nem szerepelnek névszerint 
s könyv ben – de valamiképpen kötődnek 
az ebben megjelenített világhoz. Például a 
jelenlegi bukaresti evangélikusok, a haj-
da ni bácsfalusi napköziotthon tervezésébe 
be avatottak, hajdani betegei vagy mások, 
akik valami módon személyiségének von-
záskörébe kerültek.

4. Azok is haszonnal lapozhatják,  akik 
fon tosnak tartják s szeretik a honismeretet 
s ennek különösen a hétfalusi ma gya rok kal 
foglalkozó részét.

5. Fontos ez a könyv a XX. századi 
ma  gyar művelődési élet számos területét 
rész leteiben is kutató számára is. Szak i ro-
dalomként is ajánlott iskolatörténésznek, 
in téz ménykutatónak, egyháztörténésznek, 
saj tótörténésznek, szervezetkutatónak, gyó-
gyászattörténésznek.

6. Ajánlott olvasmány történelemből 
is ko lások és ifjak számára, hogy példákat 
ol vassanak arról, hogyan láncolódnak a 
vi lágszintű eseményekhez egy országéi, 
eh hez a vidékéi, egy településéi, egy csa-
lá déi, egy egyénéi. (Lásd különösen a 7–46 
oldalakat!)

7. Élményszerűen olvashatja szár ma-
zás tól, foglalkozástól, életkortól füg get-
le nül mindenki, aki szeret lassan olvasni. 
Ér dekesen rajzolódnak ki a tágabb é let-
tör  ténetből egy művelődéstörténet, egy 
ka landozás- / utazástörténet, egy ér tel-
mi ségi élettörténet, egy családtörténet, 
ka tonatörténet, fogságtörténet, néhány 
szer vezet- (bukaresti evangélikus ifjúsági 
egy let), intézménytörténet (bukaresti evan-
gélikus egyházközség), több é let tör té net 
(Szász Andor Anna, Sipos András, Papp 
István, Simon István, Fóris István).

A könyv egyik erőssége a hiteles a dat-
sze rűség, érdekessége, hogy a személyes 
vissza emlékezést is gyakran adatszerűen 
ke zeli, ami a néprajzos számára tartja meg 
for rásértékűnek a szövegeket.

Aki az abszurdot szereti, annak a szá má ra 
is adódik fura élmény: az im pé rium vál tás 
az egyetemi diploma megszerzését is meg-
ismételteti, s a tiszti rang elis mer te téséért is 
kétszer kell bizonyítania. Talán ezek a pél-
dák azt is tanítják, hogy ki sebb sé gi létben 
szük séges egy bizonyos ko nok ság-többlet 
a talpon maradáshoz. Le het, arra is valók, 
hogy némi öniróniával ér tékeljünk egy-egy 
tragikusnak is fel fog ha tó helyzetet. Olyan 
időkről szól a kedves ol vasónak most aján-
lott könyv, amikor i lyen mondás termett a 
hétfalusiak belakta vi lágban: „A hét falu 
közül a nyol ca dik ban – Bukarastben – van 
a legtöbb csángó.”

Zárszóként arra kérem az olvasót, hogy 
ne csak olvassa ezt a könyvet, hanem so-
kat beszélgessen is róla, mert ez a könyv 
erre való.

Kovács Lehel István

Városunk díszpolgára: dr. Papp Béla
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Kovács Lehel István

H o c h b a u e r  G y u l a
Tanár, szerkesztő, pedagógus, hely-

tör té nész.
*

1990-ben találkoztunk először, a mi kor 
ő hazatért Hétfaluba, én pedig még nem 
men tem el egyetemre innen. Az első ko-
mo lyabb együttműködésünk 1992-ben 
kö vetkezett be a Templom és Iskola ve-
tél kedő megszervezésekor, ek kor ő szer-
ve zőként, én pedig ver seny zőként vettem 
részt ezen az első nagy szabású, Hétfalut 
át ölelő ve tél ke dőn, amelynek anyagából 
szü letett meg a Magyar iskolák a Karpát-
ka nyarban cí mű referenciamű.

2001-ben találkoztunk ismét, a mi kor 
én tér tem haza Hétfaluba, s a mil len niumi 
zász lót átvevő ünnepséget kezd tük szer-
vez ni. Ekkor fonódott szo ro sabbá, szinte 
min dennapossá együtt mű ködésünk, hisz 
ek kor indítottuk is mét útjára a 90 éve csip-
ke rózsika álmát al vó Hétfalu havilapot; 
ek kor kap cso lód tam be az általa már 10 
éve vezetett Hét falusi Magyar Mű ve lő dé-
si Tár sa ság ba; s ekkor kezdtük el össze-
gyűjteni és irogatni Hétfalu honlapját, 
s pró bál tuk módszeresen megszervezni 
kiad  vá nyaink megjelenését.

Sokat dolgozott, sokat tett Hét fa lu ért, 
a közösségért. Íme az ember, pró bál juk 
meg áttekinteni életútját.

*
1954. április 7-én született Négy fa-

luban. Apja Hochbauer Ferenc, anyja 
Gás pár Sára.

Elemi iskoláját Négyfaluban vé gez te, 
itt is érettségizett 1973-ban az el méleti 
kö zép iskolában. A négyfalusi is kolák 
után Ma rosvásárhelyen tanult to vább, 
1979-ben szer zett román-ma gyar szakos 
tanári ok le velet a főis ko lán.

1975–1979 között a Ma ros vá sár he lyi 
Diák rádióban a nyelvművelő és a mű-
ve lő déstörténeti rovatokat szer kesz tette. 
1972–1979 között a Diák mű velődési Ház 
fe lügyelete alatt mű kö dő egyetemi bent-
la kások vezetékes rá diója heti 30 perces 
ma gyar nyelvű adás idővel rendelkezett. 
Hír  mű so rá ban a diákélet eseményeiről 
szá molt be, volt tudománynépszerűsí-
tő, nyelv  mű velő, művelődéstörténeti, 
klasszi kus és könnyűzene rovata, és igen 
nép sze  rű „szív-küldi” műsora.

Ugyanekkor az egyetemi központ lap-
já nak főszerkesztő-helyettese.

A főiskola elvégzése után több er dé lyi 
te lepülésen tanított. Az 1979–1980-as 
tan év ben Korondon, 1980 és 1983 között 
Pál pa takán, 1983 és 1990 kö zött pedig 
Kom man dón, ahol 1985 és 1990 között 
isko la i gazgató is volt, s az első romániai 
magyar iro dalmi tá bo rok házigazdája.

A romániai rendszerváltás után, 1990-ben 
ha zatért Négyfaluba, ahol a Zaj zoni Rab 
Ist ván Középiskola tanára lett.

Hazatérése után próbálkozott Hét fa lu 
mű velődési életének meg szer ve zé sével. 
A Hétfalusi Magyar Mű ve lő dé  si Tár sa ság 
és a Romániai Magyar Pe dagógusok Szö-
vetsége hétfalusi szer vezetének ala pí tó 
szervezője. E két in tézményes ke ret ben, 
mely időnként kie gészült az RMDSZ 
helyi szer ve ze té vel illetve a tür kö si Kol-

ping-családdal, s alapvetően a Zaj zo ni 
Rab István Kö zép iskolával meg ter ve zi, 
elindítja és időn ként irányítja az 1990 
u táni Brassó-vi  déki honismereti nevelést. 
Eb ben az egy  ház- és iskolatörténetre, 
1848-49 bar  casági eseményeire, az I. és 
a II. világ háború itteni vonatkozásaira, a 
nép  művészetből a tojáshímzésre, a nép-
köl  tészetből a népmesére, az anya nyelv-
já rásból a helynévanyag kon zer vá lására 
össz pontosít, a hagyo mány te  remtés terén 
pe dig a hétfalusi Szent Mi hály-napokra 
s az itteni far sang te me tésre. A Brassó 
kör nyé ki magyar pe dagógusok köz re mű-
kö dé sével szá mos vetélkedőt, versenyt, 
elő a dást, meg emlékezést stb. szervezett. 
Szá  mos szakcikke és kiadványa jelent 
meg, szá mos könyv szaklektora.

Mintegy kétezer adatközlőre hi vat koz-
va, hétfalusi magyar pe da gó gu sok egy 
cso portjának segítségével állí tot ta össze 
1994-ben a Magyar is ko lák a Kárpát-ka-
nyarban című köny vet, amely Sep si szet-
györgyön jelent meg és a hétfalusi ma gyar 
oktatás re fe  renciamunkája lett.

A szabadságharc és forradalom 150 éves 
év fordulójára megjelenteti A Bar caság 
1848–1849-ben című össze ál lí tást.

Kedvenc kutatási területe az 1848–49-
es forradalom és sza bad ság harc bar ca sá gi 
eseményei-vo nat ko zá sai. Kutatásait a 
budapesti Néprajzi Mú zeum 2002-ben 
egy pályázati II. díj jal értékelte.

2001-től a Hétfalu című havilap szer-
kesz tője, számos cikkének szer ző je; a 
Bras sói Transilvania Egyetem böl csé-
szet ka rának magyar irodalom és nyelv 
mel lék szakán betanító tanára, itt ma gyar 
nép köl tészetet és iroda lom tör té netet tanít.

2004-ben jelent meg a Szent Mi hály 
ol talmában – a türkösi római ka tolikus 
egy házközség története cí mű munkája, 
a melyet közösen állí tot tunk össze.

A Brassói TV magyar nyelvű adá sá nak 
szerkesztőjével, Bálint Fe renc cel szá mos 
honismereti, helytörténeti do ku men tum-
filmet készített. Hét fa lu ban és Erdély 
szer te különböző Hét fa luval kapcsolatos 
elő adásokat tartott, szá mos ünnepségen 
em lékbeszédet mon dott.

Magyarországi, külföldi cso por to kat ka-
lau zolt, megmutatva Hétfalu ne ve ze tes sé-
geit, természeti szépségét. A Zaj zoni Rab 
Ist ván Középiskolában meg honosította a 
Hon  ismeret tan tár gyat.

A Hétfalusi Magyar Művelődési 
Tár sa ság elnöke, a Romániai Magyar 
Pe da  gógusok Szövetsége Tudo má nyos 
Ta ná csának tagja.

*
Felesége Kercsó Éva fizika-kémia 

sza kos tanár, házassága három lány gyer-
mek kel (Mária, Kata, Éva) vált tel jes sé.

*
Kedves Gyuszi! A közösségünk ér de -

kében folytatott áldozatos, fá rad sá got 
nem kímélő munkád elis me ré se képp 
fogadd szeretettel a Zajzoni Rab Ist ván-
díjat! Tevékenységedet kí sérje to vábbra 
is Isten áldása!

Csernátfalu, 2009. 
szeptember 27.

Engedjék meg, hogy kétféleképpen 
vá la  szoljak arra, hogy ma nekem Zajzoni-
dí jat adtak.

Először: 
Meglepett és mégis köszönöm! Noha, 

há  nyan érdemelték volna inkább! De hiú-
sá  gom, s az, hogy telik az idő, számvetésre 
ösz  tönöz. Ha igen, akkor mivel ér de mel tem?

Hazajöttem, miközben sokan elmentek. 
De – hála érte – még sokan jöttek haza.

Lehet, valami egészen lényegtelen tűnt 
fon  tosnak valakinek, hogy diákjaimmal 
kö  szönés mellett vagy helyett, egymás-
nak in  tegetünk. Vagy, hogy egyik távoli 
ősöm Fel  ső-Háromszék követe volt egy-
szer Zsig  mond királynál?

Lehetne azért, hogy próbáltam elhitetni 
nyelv  járásunk elbeszélő nyugalmát, vagy 
azért, hogy népmeséinkről csökönyösen 
pró  bálom lepallani a port.

No, bárhogy töröm magam, csak ilyes-
mik jutnak eszembe.

Még gyanakszom valamikre, - sok ha-
szon  talan és hasznos dologra, amiket én 
e  szeltem ki, ám ezeket legalább akkora 
se  gítséggel végeztem, mint a család s a z 
is kolám együtt, néha még száz, több száz 

fa  lusfelünkkel együtt.
Lehet, hogy valami ebben a díjban 

a zo  kért a pillanatokért volna, amikor si-
ke rült valamiben együttlétet teremteni a 
hét fa  lusiaknak?

Ha így volna, most ki kellene, hogy 
adja, s ki kapja a díjat, hogy ez érdem 
szerint le  gyen?

– Mindenképpen, segítettek egy vo na lat 
húzni. – Köszönöm.

Másodszor:
Egy negyed grófságnyi világ grófja vál-

sá   got észlelt birtokán. Egyszercsak semmi 
hasz  nosat nem tudott kitalálni azonkívül, 
amit addig kitalált. Ezért keresett a nagy-
vi  lágban magának egy segítséget.

Ez sokszorosan fura ember volt, mert 
a szemét segítette látni a füle, a fülét se-
gí  tette hallani a szeme, és ráadásként a 
föld  kerekség legkopaszabb embere volt.

Őt fogadta fel a negyedgróf, hogy vá lo -
gassa ki a népe közül a legjobbakat, hogy 
valami turpisággal úgy ösztönözze ő  ket, 
hogy büszkék legyenek magukra, a töb -
biek meg kívánják utánozni őket.

Elkezdődött az esztendő. Az embereket 
egy ideig feszélyezte a megfigyelés – mert 
hogyne érezték volna! – utána meg szok -
ták, s ment minden a maga rendjén.

Esztendő teltével a negyedgróf meg-
pa rancsolta Csupakopasznak, hogy 
ren del jen minden kiváló embert a háza 
elé. Mi után ez teljesítette a parancsát, ő 
elin dult szemlére.

Az egész nép a házak előtt volt, s mikor 
a negyedgróf magyarázatot kért, Csu pa-
ko pasz mutogatni s magyarázni kezdte: 
ez a legjobb szakács, ez lesz a legjobb 
trak  torista, ez volt a legjobb szolga, ez 
a maj  dani legjobb űrpilóta, ez a legjobb 
po li tikus, ez a legjobb borbély, ez volt a 
legjobb rik kancs, a legjobb pap, kántor, 
tanító, kol dus – és sorolta, mert szinte any-
nyian vol tak, mint egy korabeli rostalika.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Hochbauer Gyula

D í j f o g a d á s

Gyerekek a Szent Mihály Napokról
Voltam az iskolába és készítettem 

parittyákat, és nyílvesszőt és íjat. Még 
akartam készíteni gólyalábat, de nem 
volt már elég anyag. Készítettem pálci-
kából helikoptert is. Sok mindent lehetett 
ké szí teni. Sokan voltak. Filmeztek is.

(egy V. osztályos)
*

Voltak tanárok, tanárnők, tanító nénik 
és gyermekek.

Lehetet készíteni lovat, töklámpást, 
maszkot, papírsárkányt, parittyát, nyíl-
vesszőt, s még egyebeket.

Lehetett készíteni, amit akartál. Ha 
akartál, akkor versenyezhettél azzal, 
amit készítettél.

Többen próbáltak menni a gólyaláb-
bal, de a vége fele nem tudtak megállni.

(Valentin, V. osztályos)
*

Szombaton reggel fél tízkor eljöttünk 
az iskola udvarába. Még csak a tanárok 

voltak ott, de mi segítettünk az asztalok 
és székek rendezésében. Kezdtek jönni a 
többi gyerekek is. Mintegy tíz fog lal ko-
zás közül lehetett választani. Mindenik 
na gyon érdekes volt. Voltak olyanok, 
ame lye ket a kicsik választottak és olya-
nok is, amelyeket a nagyok. Mindenik 
vala ho gyan kézművesség volt: gólyaláb, 
jojó, gesz tenyefigurák, zokni-lovak, sü-
nik las kából, íjjak, röppentyű pálcikák, 
tökfaragás, tök díszítés, papírsárkányok.

Én készítettem sünit, gesztenyemala-
cot, röp pentyűt, jojót.

Délután háromkor elmentünk szurkol-
ni a körkorcsolyázóknak.

Estefelé jó fáradtan jöttünk haza.
Ez a nap nagyon jó volt.

(Gósuly Kinga, V. osztályos)

Vélemények


