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A bukovinai székelyek egy 
kevésbé ismert magyar nép-
csoport, amelynek születése egy 
tragikus eseményhez, az 1764. 
január 7-én történt madéfalvi 
veszedelemhez köthető.1 A 
határőr-ezredek szervezése ellen 
tiltakozó székelyeket2 a császári 
csapatok megtámadták, az 
ostromnak mintegy 200 áldozata 
volt. Ezt követően több száz, a 
határőri szolgálatot megtagadó 
székely menekült el Erdélyből. 
Gróf Hadik András tábornok, 
Erdély, majd Galícia kormányzója 
szorgalmazására jött létre öt 
székely falu Bukovinában 1777 
és 1786 között: Istensegíts, 
Fogadjisten, Andrásfalva, 
Hadikfalva és Józseffalva. 

Először az 1870-es években 
vetődött fel a gondolat, hogy a 
magyarság kárpát-medencei 
arányának növelése érdekében a 
külföldön egy tömbben élő 
magyarokat, köztük a bukovinai-
akat Magyarországra kell telepí-
teni.3 Az 1883-ban történt Al-
Duna menti székely telepítésen 
és a tömegesen visszatelepülők 
honosításáról szóló 1886. évi IV. 

törvénycikk elfogadásán túl, 
amely kedvezményes honosítási 
lehetőségét biztosított a tele-
peseknek, nem történt érdemi 
intézkedés, az első világháborút 
követően pedig a kérdés lekerült 
a napirendről. 

A saint-germaini békeszerző-
dés nyomán Bukovina Romá-
niához került, az ott élő széke-
lyek román állampolgárok lettek. 
Helyzetükben a második világ-
háború kitörése hozott döntő 
változást: 1940 júniusában a 
szovjet hadsereg elfoglalta 
Észak-Bukovinát, ahonnan jelen-
tős számú román menekült a 
román fennhatóság alatt maradt 
déli részre. A mintegy nyolcvan-
ezres bukovinai németséget a 
Heim ins Reich (Haza a Biroda-
lomba) program keretében szer-
vezetten a Németország által 
megszállt lengyel területekre 
költöztették. 1940. augusztus 30-
án a II. bécsi döntéssel Észak-
Erdélyt Magyarországhoz csatol-
ták, így Bukovina újra közvetlenül 
határos lett Magyarországgal. A 
háború, a fokozódó magyar-
ellenes atrocitások és a román 

katonai szolgálat elől sok fiatal 
szökött át a határon, és felerő-
södtek a bukovinai székelyek 
Magyarországra telepítését 
követelő hangok. A magyar 
hadsereg kolozsvári bevonulá-
sakor, 1940. szeptem-ber 11-én 
az ott tartózkodó mintegy 70 
bukovinai székely legény és Né-
meth Kálmán józseffalvi plébá-
nos saját zászlóval és táblával 
voltak jelen az ünnepségen, 
amelyen a „Bukovinai magyarok. 
Mind egy szálig hazahozni őket!” 
felirat volt olvasható.4 

Sokan a remélt szervezett 
áttelepítést meg sem várva 
elindultak Magyarországra. Ezt 
az tette lehetővé, hogy a román 
hatóságok kiterjesztően értel-
mezték a második bécsi döntés 
4. pontját, amely szerint: „Azo-
knak a magyar nemzetiségű 
román állampolgároknak, akik az 
1919-ben Magyarország által 
Romániának átengedett és most 
Romániánál megmaradó terüle-
ten bírnak állandó lakóhellyel, 
jogukban áll hat hónapi határ-
időn belül a magyar állampol-
gárság javára optálni.” Ha 
magának az egyezménynek attól 
a kisebb csúsztatásától elte-
kintünk, hogy 1919-ben Magyar-
ország milyen területeket is 
„engedett át” Romániának, még 
mindig nehezen érthető, hogy 
vonatkozhatott ez a rendelkezés 
a Bukovinában élőkre. Bukovinát 
ugyanis Magyarország, ha akarta 
volna sem engedhette volna át 
Romániának, mert az sosem volt 
Magyarország része. Az Osztrák-
Magyar Monarchia osztrák 
feléhez tartozott, ezért Románia 
nem a trianoni, hanem a saint-
germaini békeszerződés értel-
mében szerezte meg (ami tény-
leg 1919-ben köttetett). Magyar-
ország ennek a szerződésnek 
nem volt részes állama, így az 
nem is tartalmazott rendelke-
zéseket Magyarországra vonat-
kozóan. A második bécsi döntés 
fenti pontjának nyilvánvaló célja 
a dél-erdélyi magyarok helyze-
tének rendezése lett volna, bár 
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az 1919-es „átengedés” akkor is 
nehezen magyarázható, hiszen 
Erdély már 1918-ban román 
kézre került, a trianoni 
békeszerződést pedig 1920-ban 
kötötték. 

A román hatóságokat azonban 
sem a kissé pongyola megfo-
galmazás, sem az a nyilvánvaló 
tény nem zavarta, hogy Bukovina 
sosem volt magyar terület. No-
vemberben a radóci (Radauti) 
városházán megjelent egy hirde-
tés, amiben a román belügy-
miniszter 19.437/40. rendelete 
értelmében felszólítottak minden 
„magyar fajhoz” tartozó sze-
mélyt, hogy 1941. február 28-ig 
nyilatkozzon, hogy élni kíván-e az 
opció lehetőségével – aki optál, 
elveszíti román állampolgár-
ságát, és 1941. augusztus 30-ig 
köteles elhagyni Románia terüle-
tét. Az eljárás egyszerű volt: a 
törvényszéken be kellett jelente-
ni az optálási szándékot, ott 
kiállítottak egy optálási bizonyít-
ványt, ennek birtokában a buka-
resti magyar nagykövetség adott 
hazatérési igazolványt, amivel az 
optálók átléphették a határt.5 
1941 tavaszáig mintegy 3500–
4000 fő érkezett Magyarországra 
– kisebb részük átszökött a 
határon, nagyobb részük optált. 

A bukovinai székelyek terve-
zett Magyarországra telepí-
tését természetesen nem csak 

humanitárius, hanem nemze-
tiségpolitikai célok is motiválták. 
A bécsi döntések, majd Kárpát-
alja megszállása nyomán Ma-
gyarország ismét soknemzetisé-
gű állammá vált. 1940 őszén 
szakértői munkaközösséget 
kértek fel Técsői Móricz Kálmán 
(a Magyar Külügyi Társaság 
alelnöke) vezetésével a külföl-
dön élő magyarság hazatele-
pítési lehetőségeinek vizsgálatá-
ra. A testület jelentése szerint 
mintegy 2 millió magyar nemze-
tiségű ember élt a (revízió utáni) 
határokon kívül, ezek közül fél-
milliót kellett (és lehetett) volna 
az etnikai viszonyok kedvező 
befolyásolása érdekében Ma-
gyarországra telepíteni, köztük a 
bukovinai székelyeket. 

A székely telepítés célterüle-
teként több lehetőség is 
felmerült: az egyik kézenfekvő-
nek tűnő lehetőség Észak-Erdély 
lett volna, ahonnan sok román 
távozott a II. bécsi döntés után. A 
bukovinai székelyek a bizonyta-
lannak tűnő észak-erdélyi helyzet 
miatt azt kérték, hogy az ország 
belsejébe telepítsék őket. A 
magyar kormány 1941. február 
4-én jegyzéket intézett a román 
kormányhoz, amelyben a bukovi-
nai székelyek hazatelepítésére 
lakosságcserét javasolt. Ez Ro-
mániának nem állt érdekében, 
mert vegyes lakosságú területe-
ken csökkent volna a románok 

aránya, így érdemi válasz a 
jegyzékre nem érkezett.6 

Végül a magyar hadsereg 
által 1941. április 11-ét 
követően megszállt Bácskát 
jelölték ki a telepítés 
helyszínéül, Werth Henrik 
vezérkari főnök javaslata 
szerint, aki április 19-én kelt 
memorandumában szorgal-
mazta a frissen elfoglalt terüle-
tekre az „ezeréves határokon 
kívül élő” magyar lakosság 
telepítését.7 A székelyeket a 
magyar hadsereg elől elme-
nekült, illetve a magyar ható-
ságok által kiutasított, 1918 

után a vidékre költöztetett 
délszláv telepesek, az ún. dob-
rovoljácok helyére tervezték 
letelepíteni.8 Május 9-én a 
minisztertanács ülésén döntés is 
született a bácskai telepítésről. 

A magyar és a román kormány 
rövid tárgyalások után 1941. 
május 11-én írta alá a meg-
állapodást a bukovinai székelyek 
Magyarországra telepítésétől. A 
gyors megegyezést segítette, 
hogy a telepítés nem a románok 
által visszakövetelt Észak-
Erdélybe irányult, és a magyar 
kormány eltekintett az áttele-
pülők Romániában maradt 
vagyona értékének megtérítte-
tésétől is. Az átköltözők csak 
személyes tárgyaikat, ruhane-
műt, lakás- és háztartási felsze-
relést hozhattak magukkal, 
terményt, haszonállatot, mező-
gazdasági eszközt nem. Mivel a 
telepítést gyorsan kellett lebo-
nyolítani, a román kormány abba 
is beleegyezett, hogy a magyar 
kormány megbízottai a helyszí-
nen irányítsák a munkálatokat. 

A távozók Bukovinában búcsú-
ünnepségeket szerveztek, 
elbúcsúztak falujuktól, temp-
lomaiktól, temetőiktől.9 Az utolsó 
bukovinai székelyeket szállító 
szerelvény június 17-én hagyta el 
Romániát. Alig több mint egy 
hónap alatt 13.200 főt telepít-
ettek át.10 Nem találtak azonban 

végleges otthonra, 1944 októbe-
rében a magyar hatóságok utasí-
tására el kellett hagyniuk Bács-
kát, Tolna megyei letelepítésük-
ről már volt poszt a blogon. 
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