
SORSKÉRDÉSEK 1 

A bukovinai székelyek hazajövetele 
1941-ben 

201 l-ben a bukovinai székelység hazatérésének hetvenedik évfordulójára emlékezett. Kóka Rozália 
kezdeményezésére ünnepi programsorozaton vehettünk részt a budai várban, május első hetében. A 
Litea könyvesboltban egy hétig a bukovinai székelyekről szóló könyvek bemutatója volt, a Várnegyed 
Galériában a kitelepítéskor készült fotók kiállítását láthattuk. Május 8-án, a hazatérés emléknapján or-
szágos bukovinai székelytalálkozóval zárult az egyhetes rendezvénysorozat. A Mátyás-templomban, a 
hálaadó szentmisén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes emlékezett meg az évfordulóról, Hadik 
András szobránál Hende Csaba hadügyminiszter méltatta a generális szerepét a székelység életében. 
Ettől kezdve Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megye falvaiban, ahol a bukovinai székelyek ma élnek, 
ünnepségsorozat kezdődött. A fotókiállítás végigjárta ezeket a falvakat is. 

Rudolf László az 194l-es kitelepítésről dokumentumkötetet jelentetett meg Bukovinából Bácskába 
1941 címmel. A kötet 304 dokumentumot tartalmaz időrendi sorrendben 1940. augusztus 6-tól 1941. 
december 27-ig. Találunk benne 70 távirati szöveget, különféle jelentéseket, 52 MTI-hírt, 20 levelet, a 
Magyar Országos Tudósító közleményeit, korabeli újságcikkeket,jegyzőkönyvet, meghívót javaslatot, 
rendeletet stb. Lépésről lépésre követni lehet a menekülésáradt megindulását, a szervezett kitelepítés és 
a Bácskában való elhelyezés eseményeit. S mindezt nemcsak írásban, hanem képekben is láthatjuk, hi-
szen a dokumentum második kötete Horváth József operatőr fotóit tartalmazza, aki kamerájával végig-
követte az utolsó székely csoport útját Kosnától Bácskáig, s a Bácskába való letelepedésről, az új élet 
megkezdéséről is számtalan fotót készített. 

Felvetődik a kérdés, hogy 1940 ősze és 1941 júniusa között miért hagyta el az egész közösség a szü-
lőföldjét? Mi késztette a székelyeket, hogy 165 év után ismét hazát cseréljenek? ,A százötven évet meg-
haladó idő alatt megszokják, megszeretik, de magukénak sohasem vallják Bukovinát" - olvashatjuk 
Földi István könyvében.' Ezzel a megállapítással teljes mértékben egyetérthetünk. 

A XVIII. század végén (1776 és 1786 között) Bukovinába letelepített székelyeket a kincstár nagyon 
hamar magukra hagyta, s így hamarosan valamelyik környékbeli földesúr fennhatósága alá kerültek. Ez 
azt jelentette, hogy a szabadságára oly büszke székely kényszerűségből jobbágyként robotolt és dézs-
mát fizetett valamelyik földesúrnak. 1848 után megszűntek az úrbéri viszonyok, de addigra a letelepe-
déskor kapott 18 fálcsa föld egyre jobban elaprózódott a bőséges gyermekáldás miatt. Nagyon hamar 
elkezdődött a tömeges elszegényedés. Egy szűk rétegnek sikerült ugyan a dézsmabeszedés jogát meg-
vásárolnia, s így nagyobb vagyont szereznie, de ez falvanként csak néhány embert érintett. Ettől kezdve 
a bukovinai székely családok élete állandó küzdelem a szegénység ellen, a megélhetésért. Minden lehe-
tőséget kihasználtak, minden alkalmat megragadtak, amivel valamilyen jövedelemhez juthattak. 
Krumplit, káposztát, hagymát termeltek kevéske földjükön, s a környék román vagy más nemzetiségű 
falvaiban, vagy a radóci piacon eladták. Az ügyesebb asszonyok szőtteseikkel, főleg a színes gyapjúból 
szőtt festékessel kereskedtek. A székelyek voltak a környék legbátrabb áruszállítói, egész Romániát be-
járták szekereikkel. Ők voltak a moldvai bojárok kedvelt idénymunkásai. Mindez azonban csak a min-
dennapi betevőt nyújtotta. Egyre szaporodott a földnélküliek, a ház- és teleknélküliek száma. Bukovina 
sohasem tudott biztonságos megélhetést nyújtani számukra. 

Az egyik megoldást már kezdetektől az elvándorlás jelentette számukra. Moldva volt az első számú 
menedék, ezt az anyakönyvek, illetve a fennmaradt írásos emlékek bizonyítják.2 Az első nagyobb el-
vándorlás 1826-ban történt, a hegyek között Karlsberg német község közelében alapítottak egy új telep-
helyet Tomnatik néven. Harminc andrásfalvi és hadikfalvi család így akart megszabadulni a robottól és 
a szegénységtől. Csalódniuk kellett, mert az ígért adómentességet nem kapták meg, a szántóföld na-

1 Földi István. Mádéfalvától a Dunántúlig. Szekszárd, 1987. 35. 
2 Forrai Ibolya: Hadikfalva falukönyve. Bp„ 2006. 21. 
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gyon kevés volt, az erdők irtását nem engedélyezték. 1848-ban már levélben kérik a magyar országgyű-
lést, hogy jelöljön ki egy új telephelyet számukra, mert megélni másképp nem tudnak. Néhány évtized 
múlva Tomnatik magyar lakói mindnyájan visszaköltöztek eredeti lakóhelyükre.3 

Az 1883-as al-dunai kitelepítést már a magyar állam is támogatta, olyan nagy sikere volt, hogy az 
eredetileg tervezett kétezer helyett négyezren hagyták el Bukovinát, s alapították meg a Nándorfehérvár 
(most Belgrád) melletti, ma is létező három községet: Hertelendyfalvát, Székelykevét és Sándor-
egyházát. Bár ez a telepítés nem volt megfelelően előkészítve, a kitelepülőknek nagy csalódást és sok 
szenvedést okozott, mégis elindított egy nagy kitelepülési hullámot az akkori Magyarország és Ameri-
ka felé. A XIX. század végén és a XX. század első felében 15 ún. csángó-telep jött létre Erdélyben. Eb-
ben az időszakban több mint tízezer székely hagyta el Bukovinát. Mindenütt megjelentek, ahol földhöz 
juthattak. Sokszor csalódtak, becsapták őket, mégis újra és újra próbálkoztak. 

Az első világháborút Ausztriával lezáró Saint-Germain-i békediktátum szerint 1919-ben Bukovinát 
Romániához csatolták. Korábban, a Monarchián belül Ausztriához tartozó Bukovinában a székelyek 
szabadon használhatták a nyelvüket, magyar nyelvű tanítás és istentisztelet volt mind az öt faluban. 
1920 után ez a lehetőség megszűnt, a székelyek helyzete egyre rosszabb lett. Ahogy közeledett a máso-
dik világháború, Romániában egyre zavarosabbá s feszültebbé vált a belpolitikai helyzet. Az 1940-es 
esztendő különösen nehéz volt. A Szovjetunió megszállta Észak-Bukovinát és Besszarábiát. Az új határ 
Andrásfalvától és Hadikfalvától néhány kilométerre húzódott. Az andrásfalviak az erdejüket is elveszí-
tették, az már orosz területre került. 1940 nyarán H itler 80 ezer bukovinai németet telepített át Németor-
szágba, valamint a német csapatok által megszállt Lengyelországba. A bukovinai magyarok teljesen 
magukra maradtak, hiszen a körülöttük élő nemzetiségek közül a németséggel tartottak szorosabb kap-
csolatot. Az Észak-Bukovinából elmenekülő románok megszállták a németek által üresen hagyott fal-
vakat, s a magyarokat is igyekeztek kiszorítani lakóhelyükről. Sok atrocitásnak voltak kitéve a vissza-
vonuló román hadsereg részéről is. Zsidó- és magyarellenes hangulat alakult ki. Az utcákon, boltokban 
feliratok jelentek meg, amelyek tiltották a magyar nyelv használatát, csak románul lehetett a közterüle-
teken beszélni. Gyakran megtörtént, hogy a piacon elkobozták a bukovinai székely áruját (terményét), 
mondván, az román földben termett, nem illeti meg őt. Az eddig békésen egymás mellett élő románok 
és magyarok között mindennapossá váltak a súrlódások. A magyarokat „bozgornak", „bangyelének" 
nevezték, azaz hazátlan semmirekellőnek, s Budapestre, Magyarországra küldték őket. Azok a moldvai 
bojárok, akik eddig ragaszkodtak a bukovinai székelyekhez, mert jó munkaerőnek tartották, most kije-
lentették, nem kell többé székely munkás. A katonaköteles férfiakat munkaszolgálatra (kocsentrára) 
vitték, ahol saját ruhájukban, gyakran szállás és élelem nélkül kellett ásniuk a tankcsapdákat, vagy épí-
tették az utat a hadsereg számára.4 

1940. augusztus 30-án megszületett a 2. bécsi döntés, amelynek értelmében Magyarország vissza-
kapta Észak-Erdélyt és a Székelyföldet. így a magyar határ közel került a bukovinai magyar falvakhoz, 
a Kárpátok vonulataira. Németh Kálmán, Józseffalva plébánosa még a határ lezárása előtt igyekezett át-
jutni Magyarországra, hogy Teleki Pál miniszterelnökkel találkozhasson a bukovinai székelyek hazate-
lepítése ügyében. Emlékiratai szerint régóta feltett szándéka volt a hazatelepítés, amit az 1939-es 
józseffalvi tűzvész még jobban megerősített. Visszaemlékezéseiben írja, hogy a bécsi döntés éjszakáján 
együtt hallgatták a rádiót a plébánián a falu népével: nép ömlött az udvarra. Az öregeket behívtam a 
plébániára, és mindent megbeszéltünk reggelig."5 Másnap már a magyar határ felé tartott. A vonaton 
bukovinai székely legényekkel találkozott, akik a katonai behívó elől szöktek. Mire Kolozsvárra értek, 
már vagy ötvenen verődtek össze. Kolozsváron sikerült Németh Kálmánnak találkoznia Teleki Pál mi-
niszterelnökkel. Teleki akkor még nem tartotta időszerűnek a telepítést, azt tanácsolta Németh Kálmán-
nak, menjen Budapestre, majd ott részleteiben megbeszélik a dolgot. A plébános ezután Budapesten 
tevékenykedett az ügy érdekében. 

Mint a megbolygatott méhkas, olyanná vált a bukovinai székelyek élete. November közepén megje-
lent a román belügyminiszter rendelete, amelyben felszólította a „magyarfajú" személyeket, hogy 
1941. február 28-ig nyilatkozzanak optálási szándékukról.6 Szorongatott helyzetbe kerültek. Munkát 

3 Sántha Alajos: Bukovinai magyarok. Kolozsvár, 1942. 62.; Foki-Solvmár-Szőts: Források... Szekszárd, 2000. 
58-60. 

4 A romániai munkatáborokról, az ott folyó életről szemléletes leírást olvashatunk Lörincz Imre: A bukovinai 
Istensegítstől a völgységi Majosig. Bp„ 1986. 386-424.; A bukovinai székelyeket ért atrocitásokat több doku-
mentum is megemlíti. Ld. Rudolf László: Bukovinából Bácskába 1941. Bp„ 2011. 9-10., 32., 36-37., 40., 
43^14. 

5 Dr. Németh Kálmán: Százezer szív sikolt. Bácsjózseffalva, 1943. 299. 
6 Rudolf \. m. 27. 
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nem kaptak, az Észak-Bukovinából beözönlő románok sürgették őket, hogy menjenek Magyarországra. 
A németeket a szemük láttára menekítették Németországba. Bár bíztató híreket írt Németh Kálmán Bu-
dapestről, konkrét intézkedések nem történtek. Saját kezükbe vették hát sorsuk irányítását. A katonakö-
teles férfiak után a szegényebb sorsú családok adták el mindenüket, s jelentették be a hatóságoknak ha-
zatérési szándékukat. Kosnánál lépték át a magyar határt. A marosvásárhelyi csendőrparancsnokság 
1940. decemberi jelentése szerint: „1940. november 10-től 1940. december 13-ig 518 személy jött át".1 

A menekülteket a 33./3. határvadász őrs fogadta, eleinte a saját ellátmányából vendégelte meg őket, s 
irányította tovább valamelyik menekülttáborba vagy falvakba. A bukovinai székelyek legtöbbje Sze-
rencs vagy Losonc környékére került, de jutott belőlük szinte az egész ország területére. Amire a szer-
vezett telepítés (1941 májusa) végre megindul, több mint 4500-an jöttek át önként Magyarországra. 

Németh Kálmán nyolc hónapig kitartóan küzdött, hogy megvalósuljon a bukovinai székelyek haza-
telepítése. Napirenden tartotta, nem hagyta, hogy elodázzák az ügyet. Tizenegyszer volt Teleki Pál mi-
niszterelnöknél megbeszélésen, beadványokat írt, előadásokat tartott. „Esténkint két-három helyen is 
tartok előadást, mindig másfajta közönségnek [...] Tíz nap óta a következő helyeken döngettük a falat: 
a Baross Szövetségben, csupa újságírók előtt. Az Irgalmasok fürdőjének nagytermében, a Hollós Má-
tyás Müvésztársaság nagygyűlésén [...] A héten voltam három legényegyletben, a Tudományos Munka-
közösség előadóestjén, a Prohászkásoknál, Újpesten, egy munkásgyűlésen, a Külügyi Bizottság ülésén 
a parlamenti Múzeumban és valahol katonáéknár - írja visszaemlékezéseiben.8 Sikerült a közvéle-
ményt a bukovinai székelyek ügye mellé állítani. 1940 októberében már több egyesület sürgette a tele-
pítés elindítását, novemberben tudományos munkaközösséget alapítottak, amely a bukovinai székelyek 
visszatelepítésével is foglalkozott.9 

A kormány lassan mozdult. A minisztertanács 1940 novemberében döntést hozott a hazatelepítésről, 
de csak 1941. január 17-én jelentette be Teleki Pál, hogy az anyagi fedezet is megvan. 1941. február 
4-én a magyar kormány jegyzéket intézett a román kormányhoz a kitelepítés ügyében. A románok csak 
annyit válaszoltak, tanulmányozzák az ügyet. A két ország közti megegyezést csak május 11-én írta alá 
a román kormány.10 

A magyar körökben eközben arról vitatkoztak, hova telepítsék a székelyeket. Az andrásfalvi refor-
mátusok Pápa mellé, a volt Wittmann-majorba szerettek volna letelepedni. Küldöttségük Magyaror-
szágra utazott, megnézte a helyet, jónak találta, s levelet írtak Bonczos Miklós államtitkárnak, kérve, 
hogy ide telepítsék a reformátusokat. Itt együtt maradhatnak, a földek jók, s reformátusok közé kerülné-
nek." A kormány a Szamos-völgyét, Beszterce vidékét jelölte ki a telepítés helyéül, úgymond így hidat 
képeznének Székelyföld és magyarországi magyarok között. Ez a terv sem Németh Kálmánnak, sem a 
román kormánynak nem tetszett. 

Közben zajlott a második világháború. Április 6-án a németek támadást indítottak Jugoszlávia ellen, 
áprilisi 1-én a magyar csapatok megszállták Bácskát. Ezzel újabb terület került vissza Magyarország-
hoz a Trianon előttiekből, s eldőlt a bukovinai székelyek sorsa is. A kormány úgy határozott, hogy 
Bácskába, a dobrovoljácok helyére telepíti a bukovinai székelyeket.12 Május 4-től a kosnai határállo-
máson megjelenő székely családokat már nem különböző táborokba, hanem Szegedre irányítják, s in-
nen Bácskába. Megindult végre a szervezett telepítés. 

Bácska visszafoglalásakor a magyar hatóságok felszólították az 1920 után betelepített délszláv 
(dobrovoljác) lakosokat, hogy sürgősen hagyják el a magyar területeket. Az elkeseredett dobrovoljácok 
eladták mindenüket, több helyen fel is gyújtották a házat, mielőtt elhagyták. A kiürített falvakat kezdet-
ben nem őrizték, így lehetőség volt arra, hogy teljesen kifosszák a házakat. A katonaság vette a kezébe 
az irányítást. A székelyek betelepítése előtt fel kellett mérni a telepek állapotát. A házakat kitakarítot-
ták, a kutakat fertőtlenítették, az otthagyott, még meglévő gazdasági felszereléseket, ingóságokat leltá-
rozták. A megérkező székely családok élelmezéséről is gondoskodtak. A vasútállomásokról katonai te-
herautók szállították a megérkező családokat és csomagjaikat a kijelölt telephelyükre. 

I Rudolf l m. 38. 
8 Dr. Németh i. m. 325., 327. 
9 Rudolf i. m. 28.; A. Sajti Enikő'. Délvidék 1941-1944. Bp„ 1987. 58. 

10 A. Sajti i. m. 59., 65. 
II Rudolf ím. 56-61. 
12 Szerbia 1920 után az uralma alá került Bácskában földreformot hajtott végre. Igénybe vette az állami földeket 

és az elmenekült magyar földbirtokosok földjeit, mintegy 192 ezer hold földterületet. Ebből 53 ezer holdon 62 
úgynevezett zárt telepet hozott létre Szabadka és újvidék között. Ide szerbiai, montenegrói dobrovoljácokat és 
más szerbeket telepített le. Dobrovoljácoknak nevezték az első világháborúban önkéntes szolgálatot teljesítő 
katonákat. A telepítés egyik célja nyilván az volt, hogy megváltoztassa Bácska etnikai összetételét. Vö. Szaba-
dos Mihály. Egy telepítés tanulságai. Magyar Szemle 1941/3. 172-173. 
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Miközben Bácskában folyt az előkészület a székelyek 
fogadására, a Románia és Magyarország közti részleges 
megállapodás lehetővé tette, hogy egy bizottság Bukovi-
nába utazzon a kitelepítés megszervezésére. A bizottság 
tagjai a kormánybiztosság, a MÁV, valamint a bukaresti 
magyar nagykövetség tisztviselői voltak. Felmérték a bu-
kovinai családok összvagyonát, ők indították el a csopor-
tokat és a poggyászaikat a hadiki állomásról, intézték a 
még függőben lévő pénzügyi és vámkérdéseket.13 Május 
11 -én végre megszületett a megállapodás a román és a 
magyar állam között, amelynek értelmében a hazatérők 
2000 lej készpénzt, 2 napra szóló élelmet, ruházatukat és 
a szükséges házi felszerelést hozhatták magukkal. Egyéb 
vagyonukat eladhatták. A kétezer lejen felüli összeget a 
követség kiküldöttje vette át, és az illetékes szervek útján 
Bácskába juttatta, ahol a tulajdonos átvehette. Nem hoz-
hatták magukkal a harangokat, a gazdasági felszerelést, 
az állatokat, gabonafélét és nagyobb mennyiségű élelmi-
szert. De elhozhatták az anyakönyveiket.14 

Május 4-e és június 16-a közt nap, mint nap érkeztek a 
székely csoportok Kosnára. A kormánybiztosság meg-
szervezte, hogy a magyar határon megfelelő személyzet-
tel orvosi különítmény várja a hazatérőket. Két, 500 sze-
mélyes fűthető barakk, egészségügyi vonat fürdő- és fer-

tőtlenítő berendezéssel állt a rendelkezésükre. Mindenkit megvizsgáltak, ruhájukat magasnyomású 
gőzben fertőtlenítették. Gombos Gyula írja: orvosi jelentésből örvendetesen megállapítható, hogy 
egészségi állapotuk kielégítőnek mondható."15 Élelmezésükről is gondoskodtak. Éjszakai pihenő után 
folytatták útjukat Dés, Kolozsvár, Nagyvárad, Békéscsaba és Szeged útvonalon. Szegeden volt az egyik 
elosztó központ, a másik Újvidéken. Útközben Kolozsváron, Nagyváradon, Békéscsabán megállt a vo-
nat, ünnepélyesen fogadták és megvendégelték a hazatérőket. 

Május 4-e után összegyűjtötték a különböző menekülttáborokban és a környező falvakban élő, már 
korábban átjött székely családokat és Szegedre, majd innen Bácskába irányították őket. Az első csoport 
május 10-én érkezett Szabadkára. Lőrincz Imre is ezzel az első csoporttal érkezett családostul, vissza-
emlékezésében így ír erről: „.. . sok bukovinai menekült érkezett Szegedre, a Rókus állomásra. A város 
lakói nagyon kíváncsiak voltak ránk, este sokan jöttek megnézni bennünket, hogy milyen a viselet, az öl-
tözékünk, és tudunk-e egyáltalán magyarul beszélgetni. [...] Most már a népek úgy megszaporodtak, 
csak családfő kettőszázhet\>en volt, s még hozzá a gyermekek és az öregek. Ezek csak még istensegítsiek 
voltak. Itt már Szegeden megtörtént a falvak szétválasztása. Megérkezett Budapestről Bonczos Miklós 
államtitkár meg apósom, Gáspár Márton, ők irányították a települést. [...] Május 10-én 1 órakor meg-
indult az első személyvonat a honfoglalókkal együtt, elhagytuk Szeged városát. [...] Nemsokára megér-
keztünk Szabadkára, ott az állomáson katonai díszszázad fogadott a Himnuszt énekelve. Nem sokáig 
tartózkodtunk Szabadkán, mentünk tovább. [...] Bennünket Kishegyesen az állomáson meleg szeretettel 
fogadtak, zeneszóval, mindjárt meg is vendégeltek jó paprikás gulyással, szép fehér kenyeret kaptunk, 
meg jó bácskai bort. Az idő már késő délután, estefelé volt, így nem sokat időztünk Kishegyesen, mind-
járt ott volt a sok lovas kocsi. Most már mindenki a saját gazdája lett, nem kellett senkit irányítani."*6 

Közép- és Dél-Bácskába, Szabadka és Újvidék közé, a volt dobrovoljác telepekre kerültek a bukovi-
nai székelyek. Mivel a dobrovoljác telepek kicsinyek voltak, csak néhány száz főt tudtak befogadni, 
több telepen száznál kevesebben éltek, a több mint tizenháromezer bukovinai székelyt huszonnyolc te-
lepre tudták elhelyezni. Igyekeztek az egy faluból származókat egymás közelébe telepíteni, ennek elle-
nére nagyon szétszóródtak, a rokon családok távol kerültek egymástól. Minden telep új nevet kapott, 
aszerint, hogy honnan származtak a lakói. Ilyen nevek születtek: Hadikszállás, Hadikliget, Hadik-

13 Rudolf i. m. 86-94.; Gombos György. A bukovinai székelyek hazatelepítése, újabb tennivalók. Magyar Kül-
ügyi Társaság. Bp., 1942. 16-18. 

14 Gombos i. m. 18. 
15 Gombos i. m. 20. 
16 Lőrincz i. m. 446-447. 
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halom, Andrásföldje, Bácsandrásfalva, Andrásmező, Istenhozott, Bácsistensegíts, Bácsjózseffalva, stb. 
Ugyanekkor a vitéz-családokat és a harcokban elesett katonák hozzátartozóit is letelepítették erre a vi-
dékre. Mégpedig úgy, hogy minden faluba jusson egy-két vitéz-család is „a fegyelmezett katonás vitézi 
szellem meghonosítása végett".17 

Minden telepen csendőrök és katonák várták a betelepülőket és segítették őket a kirakodásban, a há-
zak elfoglalásánál. A székelyek többségének csalódást okoztak a bácskai házak. Míg Bukovinában fá-
ból épített háromosztatú házakban laktak, itt sárból, vályogból készített szoba-konyhás kicsi épületekbe 
kellett beköltözniük. Nagyon szűkösen fértek el benne a sokgyermekes bukovinai családok. Hiányoz-
tak a gazdasági felszerelések és az igavonó állatok is. Ismét Lőrincz Imre emlékeiből idézek: ..Azon az 
éjen jól kipihentük magunkat a gyermekekkel együtt a donyha alatt, ágyban. Reggel a feleségem kiment, 
aztán bejött és sír. Kérdem, hogy mi bajod? Hát mondja, hogy ő most vette észre, hogy a mezőn lakunk. 
A háznál volt két darab tehén, amiből az egyik nekem lett kiosztva. Másnap megalakult egy olyan falusi 
elöljáróság, amibe én is beleestem. A falu bírója Győrfi Lajos lett, és mi pedig Ambrus Domokossal kel-
lett járjuk a falut, még volt egy gazdász, azzal együtt osztogattuk ki a jószágot. Kinek mi jár, és így indult 
meg az élet. Ahol sok tyúk volt, megosztottuk legyen valami mindenhol. "'8 

A közigazgatás beindítására 19 községi főjegyzőt telepítettek ide az anyaországból, akik a székelyek 
választotta bírókkal együtt irányították a telepeket. Gazdasági szakemberek, ún. telepfelügyelők irányí-
tásával indult meg a falvakban a mezőgazdasági munka. Egyelőre közösen végezték a kapálást, aratást, 
cséplést, a termény betakarítását. A közösen betakarított terményből osztották ki mindenkinek a család 
létszámához mérten a fejadagot. Továbbá 30 pengő készpénzt, a telepítés idejétől augusztus 31-ig napi 
és személyenkénti 72 fillért élelmezésre, az aratópárok napi egy kilogramm kenyeret és 25 dekagramm 
szalonnát kaptak az államtól.19 A földeket csak 1941 őszén mérték ki a családoknak. A szülők 3 hold 
földet kaptak, s ezen felül minden gyermek után egy-egy holdat. A vitéz-családok 15, a hősi halált hal-
tak hozzátartozói 8 holdat kaptak. 

Minden faluban megszervezték a magyar nyelvű iskolákat, 21 tanító és tanítónő vállalta a bukovinai 
gyerekek oktatását. Erre nagy szükség volt, mert Bukovinában 1920 óta nem volt magyar nyelvű taní-
tás, kivéve az andrásfalvi református iskolát. Tizenkilenc telepen óvodát és napközi otthont nyitottak a 
sok apró bukovinai gyermeknek. Az egészségügyi ellátásról tíz zöldkeresztes nővér gondoskodott. Or-
vosi rendelő csak az anyaközségekben volt, innen jártak ki hetente egyszer-kétszer a telepekre. Hitélet-
ük gyakorlásáról 12 ferences és kapucinus szerzetes gondoskodott.2" 

A bukovinai székelység az országos érdeklődés középpontjába került. 1941 nyara csupa ünnep, fo-
gadások, riporterek hada, újságírók, fotósok előtti szereplések jegyében zajlott. Ismét Lőrincz Imrét 
idézem: „194l-es esztendő úgy telt el, mindig volt ahova menni, minden vasárnap meg ünnepnap volt 
látogató a faluban."2I Az ország vezetői keresték fel őket. A korabeli újságok idillikus képet festettek 
róluk, dicsérték szorgalmukat, munkabírásukat. 

Maga a székelység örült, hogy megszabadult a bukovinai szegénységtől, a Moldvába járás keservei-
től. Lelkesen kezdték az új életet, szépítették, bővítették házaikat, örültek a jól termő gazdag bácskai 
földnek. Hamar bekapcsolódtak a vidék gazdasági vérkeringésébe. Három év alatt szinte újjáteremtet-
ték a bácskai telepeket. A világ eseményei nem jutottak el hozzájuk, naivan, az utolsó pillanatig azt hit-
ték, hazaérkeztek, munkájuk nem hiábavaló. Minden bukovinai székely, aki ezeket az éveket átélte, szí-
vesen emlékszik vissza Bácskára. Ezt, gyűjtéseim során idősebb emberekkel beszélgetve, gyakran ta-
pasztaltam. Sokat jelentettek a magyar nyelvű iskolák, nemcsak a gyermekeknek, hanem esténként a 
felnőtteknek is. Nagyon sokan ekkor tanultak meg magyarul írni, olvasni. A tehetséges fiatalok közül 
sokan középiskolában tanulhattak, amit Bukovinában csak egy-egy család engedhetett meg magának. 

De 1944 őszén bekövetkezett az exodus. Menekülni kellett a front elől, az egész Dunántúlon szét-
szóródva egy-egy kamrában, istállóban és más helyeken meghúzódva töltöttek el több mint hat hóna-
pot. S 1945 tavaszán megint újra kellett kezdeni mindent, ismét a máséban! Mégis szívesen emléke-
zünk 194l-re, a hazatérésünkre, mert ha sokat is kellett szenvednünk, bebizonyítottuk hűségünket s a 
magyarságunkat. 

Fábián Margit 

17 Gombos i. m. 21. 
18 Lőrincz i. m. 449. 
19 Gombos i. m. 24. 
20 Szabados i. m. 177-179. 
21 Lőrincz i. m. 456. 
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