
Visszaértem Lovasberénybe. A mi házunkhoz költözött az orosz tábori konyha. Segítettem 
kihordani a vonalba az ennivalót. Egyik nap hoztak egy birkát. Kérdezték, le tudnám e vágni. 
Természetesen le tudtam. Nagyon örültek, és ezután én vágtam a disznókat is a konyha 
részére. Mindennap kaptam egy fejet a család részére. Két hét után egy repülőtámadáskor 
szétlőtték a tábori konyhát, az istállóban az állatokat, mi a kis kamrában megmaradtunk. 
Másnap kivittek aknászni. Három nap csak két-két szem kockacukorral kellett beérnem, 
mert állandó volt a támadás. A negyedik napon kiálltam az országútra. Mondtam, vegyenek 
fel, én segítek rakodni. Fölugrottam egy kocsira, így jutottam el Csala-pusztáig. Mivel akkor 
az éhségtől már alig láttam, répát ettem kínomban. Egy bunkerba húzódtunk. Egy kis 
szundikálás után megszöktem, és az erdőn keresztül elindultam Lovasberénybe. Útközben 
vagy húszan összetalálkoztunk, az országúton az orosz őrség átkutatott bennünket, 
elmondtuk, hogy haza, a családhoz igyekszünk. El is engedtek. Mire hazaértem, a 
hasmenéstől és az éhségtől már csak az árnyékomat látták. Szabina sógornőm adott két 
fasírozottat és egy kis pálinkával lassan rendbe jöttem. Ezután Orosházára vittek. Ástuk a 
lövészárkot. Lassan elvonult a front. Március végén hazakerültem. Lajosmizse határában egy 
tanyába költöztünk. Egy hét után Hartán egy német családhoz osztottak be minket. Szedtük 
a kukoricát, mert a front miatt ősszel kint maradt a földeken. Egyik nap nagy harangzúgásra 
figyeltünk. A tanácsház előtt bejelentették: vége a háborúnak. 

1945 nyarán újra útnak indultunk, Bátaszékre irányítottak bennünket. Itt sok szép ház állt 
üresen, amiből a németeket kitelepítették. Megalakult a székelységből egy bizottság. Engem 
is beválasztottak. A nagycsaládosok nagyobb, a kiscsaládok kisehb házat kaptak. Németh 
Kálmán összehívott bennünket és azt mondta, Vaskútra menjünk át, ott is nézzünk körül, 
mert neki itt nincsen maradása. A helyi Bocz esperes nem adta át a helyét. El is mentünk, de 
nekünk az a hely nem tetszett. Mások nem mertek szólni, csak magukban morogtak. Nem 
megyünk most azért ismét tovább, mert nem jó a papnak. Eleget menekültünk, költözköd-
tünk, szenvedtünk. Ekkor én előadtam a többiek nevében, hogy mi innen már sehová sem 
akarunk továbbmenni. Itt nekünk jó lesz. Megtetszett a nagy állomás, a főútvonal, a jó 
földek. Szóval, úgy láttuk, ebben a községben, ha dolgozunk, meg tudunk élni. 

1946-ban földet osztottak és mi hosszú hányódás után újra hazát találtunk. 

Kismödi István 

Emlékeim Németh Kálmán plébánosról 
1941-ben kerültem Magyarországra. Persze lopakodva, mert nem kaptam hazatérőt, s 

kénytelen voltam Moldvából átszökni Magyarországra. így aztán én, a menekült eskettem fel 
a már áttelepedett istensegítsi székelyeket az akkori magyar kormány hűségére. És akkor 
fogant meg bennem egy gondolat, hogy valami emléket kellene készíteni arra vonatkozólag, 
hogy 1941-ben tértünk naza Magyarországra. A drága Lőrincz Imre bácsi kész volt ezt a 
munkát vállalni. Építettünk egy gyönyörű, faragott oltárt, és az oltár elejére rátettük a 
magyar címert, két angyallal. „Hazatérésünk emlékére, 1941." Ennek 50 éve már, de én akkor 
nem gondoltam, hogy ötven év múlva, 1991-ben, az ötvenedik évfordulón még szólhatok. 

Amikor dr. Németh Kálmán esperes úrra emlékezünk, engedjék meg, hogy a Bukovinában 
működő egyház jelentőségét próbáljam meg kiemelni. 

Kezdem mindjárt Hadikfalvával, ide került Sebestyén Antal főesperes, később pápai 
kamarás. Mellette volt Gál Antal tisztelendő úr is, aki a helyire ment Józseffalvára. KésŐDb 
pedig jómagam kerültem oda segítségül. Istensegítsen volt Bálint Péter, majd mikor 1927-ben 
meghalt, helyibe jött Elekes Dénes. Andrásfalván Malecz János, a katonaságtól került oda. 
Később került oda Moldvából Demse Péter is, és Széli Ede Erdélyből. 

Elsősorban a háborús károkat kellett helyrehozni. Hadikfalván megindult a templomépí-
tés. Istensegítsen felépítettük az iskolát. Természetesen, mielőtt megindult az építés, 
körülnéztünk, hogy kik azok az emberek, akikre számítani lehet. Hiszen a papok lelkes 
emberek voltak és segítséget jelentettek azok a tanítók, akiknek nem kellett eltávozniuk a 
háború után. Hadikfalván három-négy ember maradt: Várda Aladár és az édesapja, Várda 
András, a Prokop kisasszonyok, azután László Ambrus. Istensegítsen Brengyán István -
később Hadikfalvi István, Szőts Gergely, Molnár Géza, Molnár János bácsi, az édesapja, 
Killyén Géza és az ő fiai. 
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Fogadjistenben nem volt tanító. Andrásfalván pedig ott volt Ferenc Ambrusné, Ferenc 
Ambrus, Puskás, és meg kell említeni, hogy a református híveknek Andrásfalván igen lelkes 
papjuk volt, a Bognóczky Géza. Tehát megvolt a lehetőség ahhoz, hogy megindulhasson a 
fejlődés az első világháború után. A húszas években két püspöklátogatás is volt Bukovinában. 
Huszonkilencben gróf Majláth Gusztáv jött a bukovinai magyarok közé, aki két-három nap 
alig győzte a sok bérmálandót elintézni. A következő évben pedig Makkai Sándor református 
püspök látogatta meg az andrásfalvi híveit. Tehát, azt lehet mondani, hogy bizonyos fokú 
fejlődés, öntudatra ébredés után a bukovinai magyarság megtalálta, hogy az új helyzetben mi 
a teendője. Ebbe a folyamatba jött dr. Németh Kálmán esperes úr, aki akkor alig volt 
harmincnégy éves. Németh Kálmánról én - mint teológus - a harmincas években alig tudtam 
valamit. Annyit tudtam, hogy Erdélyből jött, azt is tudtam, hogy Ferenc-rendi szerzetes volt, 
és a Ferenc-rendi szerzeteseknek volt egy folyóirata - a Hírnök - , és abba írogatott Gellért 
atya aláírással. Hallottam róla, hogy híres hitszónok, festő, zenész, orgonaépítő, és a környék 
németjeit, lengyeljeit - a józseftalvi magyarjai mellett - ő látta el lelkileg és kulturális 
vonatkozásban is. 

1939-ben szomorúan kellett értesülnünk arról, hogy Józseffalva több mint száz háza porrá 
égett. Megdöbbentünk, hogy mi történt. Egy este, úgy körülbelül az esemény után egy hétre, 
éppen azon tanakodtunk Sebestyén Antal főesperes úrral, hogy hogyan szervezzük meg a 
községbe a segítségnyújtást, mikor kopogtatnak az ajtónkon, és belep dr. Németh Kálmán. 
A keze felkötve, szinte kormosán, égett kezekkel. 

- Hát mi történt, Kálmán? 
És mondja, mi történt. Azt mondja, kötelességének érezte bejelenteni az elöljáróinak, 

hogy vége Józseffalvának. Most jön Csernavitzból, ahol volt a püspökhelyettesnél, a pápai 
prelátusnál. Bejelentette, hogy Józseffalva elpusztult. És onnan kapott egy kis segítséget. 
Azon felbuzdulva ott fogant meg benne, hogy azzal a pénzzel vesz egy teherautót és 
hozzákezdenek Józseffalva felépítéséhez. Elment a görögkeleti egyház vezetőihez Cserna-
vitzba, és fát kért tőlük, meg is ígérték. Sebestyén Antal esperes úr biztatta. A múltban is, ha 
kellemetlensége volt a bukovinai magyarságnak, a kolera idején, az éhség idején 1866-ban, 
mindig Magyarország segített a bajbajutottakon. Hát itt van Erdély, biztosan segíteni fog. 
Nagyon kétkedett dr. Németh Kálmán, ezen segíteni már nem lehet, annyira tönkrement a 
falu. Másnap hazautazott. Miséről jövünk ki, s mit látok a vendégszoba ablakán? Egy 
pénztárca kiterítve. Szólok az esperes úrnak, hogy ne, mit látok a vendégszoba ablakán. 
Megyünk be, hát a Kálmán otthagyta a pénztárcáját. Kilencvenötezer lei volt benne. 
Valószínű, százezret kapott. 

- Hát most hogv juttatjuk el hozzá? 
- Fogadok egy kocsit, és elviszem neki. 
Úgy is lett. Kiegészítettük az összeget százezer leire és elvittem harmadnap. Mikor 

megérkezem Józseffalvára, hát sírt a lelkem, amikor végigmentem azon a falun, amelyik úgy 
élt az emlékezetemben, mint egy nagyon gyönyörűszép község. Gyönyörű volt az az 
ünnepség, ami rögződött az én emlékezetemben, és most látom, hogy szinte még füstölögnek 
a romok. Bemegyek a plébániára, átadom a bukszát. 

- Tessék! - azt mondja: 
- Mi ez? 
- Hát a pénz! 
- Miféle pénz? 
Megszeppentem. Azt mondja, hogy ő nem hagyott ott semmi pénzt. Mondom, erőskö-

döm, hogy de igen, itt van. 
- Nem! 
Nem tudtam elképzelni, hogy mi történt. Azt hittem megver, mert hozom a százezer leit. 

Próbálom még. 
- Nem, szó sincs róla. 
Hát mondom, én akkor megyek vissza. Erre megáll, s azt mondja: 
- Nem mensz, itt maradsz! - Kirohant, a fiákért elküldte és én ottmaradtam. 
- Hát én most mit csinálok itt? - mondom. 
- Délután jönnek a hívek, és fogsz prédikálni, vigasztalni. Téged úgyis szeretnek itt 

Józseffalván. Hát tényleg, délután narangoztak. Meg is jelennek a józseffalvi hívek. A 
templomuk dugig volt, szép nagy templom volt. 

Ahogy megyünk át a plébániáról a templomba, a templom előtt végignézek még egyszer a 
községen, hogy egy kis ihletet kapjak, miről beszéljek. A plébániától talan a harmadik háznál 
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egy magas kémény volt, az megmaradt, és a kéményen ügyködik egy gólya. Az égett 
gallyakot ledobja, a párja hoz másikot, rendezkednek. 

Megvan - mondom - az ihlet. A gólyáról beszéltem, arról, hogy a gólya is igyekszik 
felépíteni leégett fészkét. Én csak azzal tudom magukat vigasztalni, hogy Isten segítségével, 
az erdélyi magyarság és a bukovinai magyarság segítségévelkezdjenek hozzá és építsék fel ezt 
a szép falut. De úgy sírt a hallgatóság, hogy én magam is zavarba estem. Mikor vége volt az 
istentiszteletnek, kimegyünk a templomból, Kálmán megölelt, összecsókolt s azt mondta: 

- Nagyszerű ötletet adtál nekem! 
Este leültünk egy kicsit beszélgetni. Elmondta az életének azt a részét, amit Józseffalván 

töltött. Nagyon szomorú volt, sírt, nem tudtam vigasztalni, és az esti beszélgetésünket azzal 
fejezte be: 

- Ez nem sikerült! 
Másnap hazamentem, beszámoltam Sebestyén Antalnak és megkérdeztem, mondja meg 

már: ki ez a dr. Németh Kálmán, mert nem ismerem. Egyik pillanatban ölelgetett, a másik 
pillanatban meg akart verni. Akkor elmondta, hogy ki Németh Kálmán. 

1897. január 26-án született Szamosújváron. Édesapja katona és állatorvos. Volt két 
leánytestvére, édesanyja és nagynénje, akit szintén láttam ott Józseffalván akkor, amikor ott 
voltam. Németh Kálmán, mint Ferenc-rendi szerzetes Kolozsvárról került Bukovinába. 
Előbb fogarason, majd Székelyudvarhelyen volt a zárdában és 1932-ben Németh Kálmánt 
kiküldte a Ferenc-rendi tartomány főnöke Désre és utánaküldték a csomagjait. Németh 
Kálmán akkor írt a jasi püspöknek, Robu Mihálynak, aki 1930-ban vette át a bukovinai 
területet is. ö írt Sebestyén Antal esperes úrnak, hogy mit szól hozzá, dr. Németh Kálmán 
ferences rendi atya jelentkezett. Nagy szükség lenne rá Józseffalván, mert időközben elment 
báró Rónay Aurél is Józseffalváról, tehát előtte elment Gál Anti is, tehát pap nélkül áll 
Józseffalva. Se tanító, se pap, oda valami ember kell, és az igazi embert megtalálta Rabu 
püspök úr, és kérte Sebestyén Antal főesperes úrtól, hogy mit szól hozzá? 

Hát természetes dolog, nogy páter Bonaventura tartományi főnöktől kértek információt, 
aki azt az információt adta, hogy azért tettek így Kálmánnak, meg akarnak szabadulni tőle, 
mert nem illett bele a Ferenc-rendi szerzetesek alázatos szerzetesei közé. ö valami nagyobb 
volt! Újságíró, író, hitszónok, festő, zenész, sőt, még úgy gyanítom, hogy Tamási Aron is 
nagyon jó barátja volt. így értettem meg azt, amikor Németh Kálmán azt mondta az esti 
beszélgetésben, nogy nem sikerült valami, pedig ő bizonyítani akart mindenáron. Hasznossá 
akarta tenni magát, bizonyítani akart elsősorban a püspöke előtt, utána a bukovinai magyar 
papság előtt, és nem sikerült. 

Az 1939-es év nagyon tragikus év volt. Hiszen nemcsak hogy leégett Józseffalva, hanem 
kitört a lengyel-német háború is 1939. szeptember l-jén. Az a sok lengyel menekült mind 
Hadikfalván vonult át. Itt ment el Visinszky bíboros is az aranyvonattal. Vitte a lengyel bank 
aranykészletét. Borzalmas állapot volt. Természetesen sem Istensegíts, sem Józseffalva, sem 
Andrásfalva annyira nem érzékelte azt az 1939-es katasztrófát, mint ahogy azt Hadikfalva 
érzékelte. 1939 után jött az 1940-es év, részben öröm, részben tragédia. Öröm az, hogy 
visszatért Észak-Erdély Magyarországhoz augusztusban. Öröm az, hogy előző tavaszon, 
tehát 1940 tavaszán visszatért Kárpátalja Magyarországhoz. Volt örulnivaló is, de volt 
szomorkodnivaló is. A sok háborús esemény, amikor azt hinné az ember, hogy Bukovina a 
világ túlsó oldalán van, ott nem történhetik semmi, az mind ott zajlott le. 

1940 júniusában a Szovjetunió bejelenti, hogy megszállja Bukovinát és Besszarábiát. Ez 
ugyancsak ott zajlott le, és annyira előrevonult a Szovjetunió, hogy Hadikfalva határától 
nyolc kilométerre volt. Képzeljük az ott élő emberek helyébe magunkat! 

Tehát az 1940-es év igen nagy tragédiája volt az, hogy a Szovjetunió megközelítette a buko-
vinai magyar falvakat. Es nagyon érdekes dolog történt ugyancsak ott. A német lakosságot 
kezdték hazavinni, hazatelepíteni. Ezért tulajdonképpen megijedt a nép, hogy mi ez? Megint 
valami háború készül? Hát bizony készült is! Az 1940-es év egy igen fontos év volt, a bukovinai 
székelyek hazatérésének kezdete. Mint ismeretes, 1940. augusztus végén megtörtént a II. bécsi 
döntés. Én éppen útban voltam Székelyudvarhely felé, ahol fiatalabb embereket a Szent László 
Társulat taníttatott, költségeiket fedezte. Több hadikfalvi, andrásfalvi és istensegítsi gyereket 
vittem Székelyudvarhelyre. A brassói állomáson találkoztam Keresztes András barátommal, és 
megkérdeztem, hogy megtörtént-e a bécsi döntés? Azt mondja: 

- Meg, Székelyudvarhely Magyarországhoz esett, de Brassó nem! 
Hát ugye, igyekeztünk, amennyire a vonat vitt bennünket, a gyerekeket letettem, 

Kolozsvár felé siettem haza, mert féltem attól, hogy nem tudok hazamenni, hiszen 
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Észak-Erdély visszatért Magyarországhoz. Amikor hazamentem, szomorúan hallottam, 
hogy dr. Németh Kálmán elutazott Bukovinából. Elköszönt a józseffalvi hívektől, mondván, 
hazamegy, illetve Erdélybe megy, megérdeklődi, hogy Ignácz Rózsa könyve megjelent-e? 
Ignácz Rózsát kérte meg arra, hogy ír jon meg egy könyvet arról, hogy hogyan tudnának 
újabb segítséget adni Józseffalva felépítéséhez. Élőzőleg 1940 júniusában Andrásfalván 
ünnepeltük a Péter-Pál-napi búcsút, amikor az oroszok ránk ijesztettek, hogy jönnek 
tovább. Ész nélkül menekültünk. Ezen a búcsún részt vett Németh Kálmán is, aki 
megköszönte a magyar községek segítségét, nemcsak az adományokat, hanem azt is, amit a 
mesterek segítettek. Persze, ő humorizált, jó kedve volt, de azért kifejezte, hogy nincs 
nagyon megelégedve Józseffalva felépítésével, mert időközben Szent István napján nagy eső 
volt, mind elázott a tégla, és gyorsan kellett felépíteni a községet nyers téglából úgy, hogy már 
1940 tavaszán düledeztek a házak. Ö úgy látta, hogy már nem lehet ezeket kijavítani, a 
fejében talán már megszületett az a nagy gondolat, hogy a híveit haza kellene vinni 
Magyarországra. Átlopja, átviszi. Ezért ment át ő 1940 augusztusában, és megindult a harc, 
ami a székelyek hazatéréséhez vezetett. 

Mikor hazajöttem Erdélyből, a katonafiatalok már az állomáson vártak. Azok az akkori 
20-21 évesek, akik katonakötelesek voltak. Azt kérdezték, mit csináljanak. Azt mondtam, 
addig menjetek Magyarországra, amíg a magyar csapatok be nem vonultak, mert akkor 
lezárják a határokat. Szót is fogadtak, el is mentek több mint kétszázan. 

Hor thy Miklóst Kolozsváron már olyan táblával várták, hogy B U K O V I N A I MAGYA-
R O K , M I N D EGY SZÁLIG H O Z Z Á T O K H A Z A Ő K E T , és ezzel megindult az a harc, 
ami oda vezetett, hogy hazatérhettünk. Persze, nem volt ez olyan egyszerű. Egyetlenegy 
ember - Németh Kálmán esperes úr elbeszélése szerint - volt, aki emellett állt, ae ő is csak 
ígéretet tett. Majd meglátjuk! Más nemigen volt, hiszen háborús helyzet volt. Mi? Hová? 
Annyit elért Németh Kálmán a miniszterelnöknél, hogy azokat a fiatalokat, akik már 
átmentek Kolozsvárra és más magyar területekre, azokat gondjaiba vegye a magyar 
kormányzat. 

Németh Kálmán és Sebestyén Antal főesperes úr a hivatalos, nyugodt hazatelepítést 
kívánták volna. Ez az 1940-es esztendő úgy telt el, hogy semmi biztatót Magyarországról 
nem kaptunk. Elkezdődött tehát a lopakodás útja. Először a szegényebb családok, a 
katonaköteles családok indultak. Szomorúan kellett észrevegyük, hogy útközben kirabolják 
őket. A vasutasok, a vámosok a határnál. És akkor ment le Sebestyén Äntal esperes úr, Elekes 
Dénes, Malecz János tárgyalni Bárdossy bukaresti nagykövettel, hogy valami nivatalos papírt 
adjanak a székelyeknek, hogy azzal térjenek haza. Akkor megadták a hazatérőt. Ezzel 
megindult a hazatérésnek, a lopakodásnak a folyamata. 

Németh Kálmán ennek a harcnak az élére állott. A nagy vezetőkkel, politikusokkal, 
Hor thy Miklóssal örök harcban állt, hogy próbáljanak csinálni valamit. A székelyeket 
próbálják elhelyezni valahol normális körülményék közé. Addig csak táborokba, felvidéki-
ekbe, zempléni falvakba, Magyarországhoz visszatért Felvidékre helyezték el ezeket, sőt, 
Zalába, szerteszét helyezték ezeket a fiatalokat az egész országba. Kit inasnak, kit 
irodaszolgának helyeztek el. Hát ez nem volt megoldás! 

Éppen Bukarestben voltam, kiszálltam az állomáson, táskámban egy csomó hazatérő 
kérése, amikor hallom, a rikkancsok kiabálják az állomáson, hogy öngyilkos lett gróf Teleki 
Pál. Bemegyek a követségre, jelzik, hogy Bárdossy nagykövet urat hazarendelték és 
leállította anazatérők kiadását. Mit csinálunk mi ezzel a sok hazatérőt váró emberrel? 

- Beszéljék le! Kezdjenek dolgozni! 
Ez képtelenség volt. Megmondtuk nekik, hogy tessék kijönni a nagykövetségről, és meg-

mondani nekik, nogy nincs hazatérés! Hát én hiába beszéltem, el is jöttek a követségről, de azt a 
szomorú képet visszaidézni talán lehetetlen. Molnár Géza nyugdíjas öreg tanító letérdelt és úgy 
kérte, hogy vigyenek haza, képtelenek vagyunk már itt élni. A követség hajthatatlan maradt. 

Közben az események haladtak előre. A magyar hadsereg bevonult a Délvidékre, és 
visszatért Délvidék. Ékkor kaptuk a hírt május 10-11-12. körül, hogy Bácskába lesz a 
hazatelepítés. Persze, volt ott is egy probléma, mert a bukovinai magyarságot először nem 
Bácskába akarták telepíteni, hanem Erdély, Szatmár vidékére, a románok által kiürített 
helységekbe. Ahogy Németh Kálmán nekem beszélte első bácskai találkozásunk idején, 
addig beszélt Bonczos Miklós államtitkárnak, aki a vízkárosultaknak és a hazatérőknek volt 
az államtitkára, amíg beleegyezett-abba, hogy adják a bukovinai magyaroknak Bácskát. 
Akkor kaptuk meg ezt a hírt, hogy tovább folytatódik a kitelepítés. A többi ment utána, mint 
a karikacsapás. Úgyhogy június végére a bukovinai magyarság már Bácskában volt. 
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Sajnos, mi nem tudtunk velük jönni, mert az volt a rendelkezés, hogy három bukovinai 
fiatal pap marad, lemegy Moldvába, mert a telepítés tovább folyik. Persze nem tudták akkor 
még, nogy július 22-én kitör a román-orosz-német háború és talán még a madarat is 
ellenőrizték, hogy mit csiripol, mit cserreg, nemhogy mi próbálhattunk volna valamit tenni. 

De azért lementünk Moldvába. Én egy Valén nevű községbe kerültem, egy német nyelvű 
pap mellé, akivel románul értekeztünk. Nyolc fília tartozott ide, ezekben magyarok is voltak. 
Kötelességemnek megfelelően, ha nem is fennhangon, de suttogva elmondtam, hogy kik 
vagyunk és miért jöttünk Moldvába. Hát bizony a csángó magyaroknak is felcsillant a 
szemük, és Gajcána községben, amelyiknek ugyancsak Szent István volt az oltárképén, amint 
Szűz Máriának felajánlotta a magyar koronát, annyira meghatódtam; románul kezdtem 
prédikálni a magyaroknak, de csak magyarul voltam kénytelen befejezni, mert nem volt 
szívem, mikor elvárták, hogy én magyarul beszéljek. 

Ahogy Bácskába kerültem, Szabadkán Ijjas püspökhelyettesnél jelentkeztem. Ö a bácskai 
Istensegítsre küldött egy Ferenc-rendi szerzetes után. 1941 őszén hamar beköszöntött az ősz, 
akkor nem tudtam elmenni Németh Kálmánhoz, a következő év tavaszán mentem el. 
Beszélgettünk, de láttam, hogy nagyon el van foglalva. Akkor írta a könyvét, a Százezer szív 
sikolt címűt, építette a templomot, csinálta a székely kaput. Beszélt a további terveiről. Arról, 
hogy Bácsjózseffalva mintaközség lesz, szeretnék az állomást Nagyfényre változtatni, és 
beszéltünk a terveiről. Megemlítettem azt is, hogy vajon folytathatjuk-e azt a munkát, amit 
Bukovinában abbahagytunk, hiszen itt a nép. Azt mondta, hogy neki most nagyon sok dolga 
van, nem tudja, mit tud majd csinálni. Azért mi is dolgozgattunk, mert teljesen templom 
nélküli községet kaptunk. Az embereknek volt házuk, de az Istennek nem volt háza. Nekünk 
kellett a kultúrházakból, iskolákból kialakítani az istentiszteleti helyeket. Kértük Németh 
Kálmánt, hogy kapcsolódjon be a kaláka gyóntatásokba. Jártuk a községeket, gyóntattunk, 
és próbáltuk a régi bukovinai szokást feleleveníteni. Harangokat rendeltünk, kereszteket 
állítottunk. Teljesen igyekeztünk átalakítani ezeket az elszerbesített falvakat magyar 
katolikus falvakká. Új templom is épült Hadikújfalun, Hadikkisfalun, amiket ugyancsak Ijjas 
szentelt fel, és jelen volt az a nagyon sokat említett, könyvekben nagyon sokat szereplő 
Sebestyén Antal által említett Krivág Ot tó is. 

Egyik alkalommal Sebestyén Antal esperes úr említette, hogy úgy látszik, hogy Németh 
Kálmán elengedte a mi kezünket. Nem tudtuk rávenni BácsKában, hogy együtt tudjunk 
dolgozni, hogy az a lendületes munka folyjon, ami Bukovinában volt. Mindig a fáradtságra 
hivatkozott, és észrevettük, hogy valamit forgat a fejében. 

Egy alkalommal elmentem hozzá, hogy nem kapcsolódna-e be a munkába. Azt mondta, 
hogy nem ér rá, mert képviselő lesz, a bukovinai magyarság képviselője az akkor magyar 
parlamentben. Hát csendben voltunk, vártuk, hogy mikor lesz ebből valami. Sajnos, az 
események olyan gyorsan haladtak előre, hogy ebből nem lett semmi. Mikor legelőször 
meghallottam 1944. október 6-án a rádión az első riasztást, hogy menekülni, az jutott 
eszembe, hogy szegény Kálmán elmondhatja magának, megint nem sikerült valami. 

Október 9-én újra megjelent a rádióban a híradás, hogy meneküljetek emberek. Sajnos, aki 
nem menekült, nem figyelt oda, az rá is fizetett, hiszen tudjuk, ismerjük, hogy hatvan 
emberünk odapusztult és nagyon sokan pedig táborba kerültek, elvitték őket a partizánok. 

Tehát, dióhéjban ez a három és fél esztendőnek a története. Mire kezdtünk volna 
megnyugodni, menekülni kellett. 

1944. augusztus végén, amikor a románok kiugrottak a háborúból, engem Erdélybe 
vezényeltek le Demse Péterrel, hogy fogadjuk a Moldvából jövő csángókat. Olyan hangulat 
volt, hogy a németek megígérték, nogy az üres teherautókon hozzák Moldvából a csángó-
kat. De bizony Csíkszeredában egy fia csángó se volt, de annál több visszavonuló német 
katona. 

Pontosan nem tudtuk megállapítani a bátaszéki hívekkel se, hogy tulajdonképpen hol is 
töltötte dr. Németh Kálmán a menekülés alatti idejét. Hogy ő maga nol volt letelepedve, Zala, 
Komárom vagy Fejér? Valamelyik községben lehetett. Először Zalaegerszegen találkoztam 
vele a menekülés alatt. Odarendelt bennünket a zalaegerszegi német főispán. Kénytelenek 
voltunk elmenni megtudni, hogy mit akarnak. Ot t tudtuk meg, hogy a visszavonuló 
németek, akik Görögország felől jöttek, ott telepednek le Zalában, nekünk ott nincs helyünk, 
menjünk Németországba. Kétségbe voltunk esve, tél volt, télvíz idején, karácsony előtti 
napokban, mit csináljunk? Visszavonultunk a zalaegerszegi plébániára, ott kezdtünk 
tanácskozni, hogy mit csináljunk, és akkor Németh Kálmánnak az az ötlete támadt, hogy a 
magyar térképrőlsenkit ne engedjünk lelépni. 
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Megmondtuk a főispánnak, elmegyünk, nem akarunk a német rendszerrel szembeszállni, 
de adjanak nekünk ennyi mázsa kerékvasat, ennyi cipőt, ennyi patkót, ennyi ruhaneműt. 
Felsoroltunk rengeteg dolgot. A főispán elkezdett nevetni, hogy az egész országban nincs 
ennyi, mint amit maguk kérnek. Na, hát ezzel aztán eljöttünk. 

Dr. Németh Kálmán Bonyhádvarasdon találkozott Bodor Györggyel, aki a telepítést 
irányította Tolnában, Baranyában és Bácskában. Valószínű, már Pesten találkozhattak, mert 
Bonyhádvarasdon — akik mesélték nekem - , úgy mondták, hogy mint jóbarátok tárgyaltak. 
Bodor Györgyöt megkérte, hogy a józseffalviak után küldjön kocsikat, hogy tudják elhozni. 
Sajnos, egy kicsit megkéstek. A töboi község, Hadikfalva, Andrásfalva, Istensegíts, a többiek 
egy kicsit gyorsabbak voltak mint a józseffalviak. Amikor a józseffalviak megérkeztek 
Tolnába, már csak olyan lehetőségeik voltak, hogy Bátaszék. De Bátaszéken már ott voltak a 
hadikfalviak, ott voltak a bogyiszlóiak, ha jól emlékszem, és a helyiek elfoglalták azokat a 
lehetőségeket, amelyek a telepítésre alkalmasak lettek volna. 

Németh Kálmán szeretett volna bátaszéki plébános lenni, de ez nem sikerült, mert Botz 
József kinevezett bátaszéki plébános volt, fölkent esperes, úgyhogy Németh Kálmánnak csak 
Mórágy iutott, és meg kellett neki elégednie vele. En 1945 decemberében, 1946 januárjában 
beteg voltam, és a betegágyamnál felkeresett Németh Kálmán, és szomorúan mondta, hogy 
nem sikerült Bátaszékre kerülnie, kettészakadt a boly, a józseffalvi nép. Szerette volna, ha 
Vaskútra megy az egész józseffalvi lakosság és akkor ő intézhetné a lelki vezetésüket, de 
ahogy Kismődi Antal életrajzában olvasom, nem vállalkoztak erre a józseffalviak. 

így aztán később a józseffalviak Baranyába mentek, Székelyszabarra telepedtek le. 
Szegény Kálmánnak nem volt ideje ezen búslakodni. 1945 decemberében letartóztatták 
Dálnoki Veress Lajosnál, és megtalálták dr. Németh Kálmán levelét. Elmentek Németh 
Kálmánhoz, házkutatást tartottak, és megtalálták Dálnoki Veress Lajos válaszlevelét, 
amelyben az volt befejezésül, hogy „Kálmánom, téged örökre a szívünkbe zártunk". Na, ez 
elegendő volt ahhoz, hogy kikiáltsák, Németh Kálmán is összeesküvő. 

Mórágyi lelkész lett, de eszibe jutott, hogy van neki egy nagyon jó ismerőse a kommunista 
minisztériumban, Rajk László. Amikor Székelyudvarhelyen ferences szerzetes volt, Rajk 
László ministrált neki. Fölkereste, és elmondta a nagy baját. Há t azt mondta - lehet, hogy 
nem mondta ki így, ahogy én most mondom - Kálmánom, nem tudunk most rajtad segíteni, 
de két tanácsot adunk. Mégpedig azt, hogy belső rendelkezés van Rákosinak az utasítására, 
hogy azoknak, akik nemkívánatosak az új rendszerben, adjunk útlevelet és hagyják el az 
országot. így kapott Kálmán Losonczy Géza államtitkártól egy útlevelet, amivel 1947-ben 
elhagyta az országot. 

A halála 1966. március 26-án következett be. Élt 68 évet. Ebből 34-et töltött Erdélyben, 
15-öt Bukovinában és i t thon a székelyek között , 19-et Amerikában. N e w York mellett, 
Elizabeth nevű kisvárosban temették el magyar nyelvű apácák temetőjében. Az újság azt is 
megírja, hogy 1966. április l - jén temették élés a koporsót azok a Korvin-közi szabadsághő-
sök vitték, akiknek a közelében élt. Az újság, amely méltatja Németh Kálmán életét és hírt ad 
haláláról, temetéséről, azzal fejezi be cikkét, hogy élete robogás volt, az utolsó piros vasúti 
jelzőig. 

László Antal 

Ösztönös népi „önrendelkezés" 
a bukovinai székelyeknél 

Kárpát-medence néprajzi térképén sajátos színfoltként jelentkezik egy kicsiny közösség, a 
hajdani bukovinai székelyeké. Nem a magyarságon kívül, hanem azzal együtt, egybesimulva, 
mégis sajátos jellegzetességeket őrizve meg, új telephelyein is. Az Al-Dunánál, Dél-Dunán-
túlon, Erdélyben teremtettek otthont maguknak, megannyi életveszély, hányattatás után, de 
hasonló életjeleket küldenek Dél-Amerikából és Kanadából is. Ünnepi alkalmakkor újra 
magukra öltött viseletükről ismerhetjük meg a volt bukovinai székelyeket, még inkább 
folklórjukról, s talán leginkább erős közösségi tudatukról. Sorsuk örökös vándorlás volt, 
kirajzások, de ha valahol tanyát vertek, nyomban keresték és megtalálták egymást. Érd 
városában így kovácsolódott közösséggé háromszáz család, amelyeket Budapest közelsége, a 
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