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a bukovinai Józseffalva leégéséről és újjáépítéséről (1939) 

Józseffalva a történelem sodrában 

A bukovinai székely településen, Józseffalván az 1939-ben pusztító tűzvész, és 
ezzel együtt a falu pusztulása, majd újjáépítése, olyan horderejű esemény volt, 
amelynek hatósugara jócskán túlterjedt a néhány száz lelkes kis székely falu hatá
rain, a Románia területén élő magvarság egészét megmozgatta, és nemzet i 
közösségi egységének, társadalmi szolidaritásának szimbólumává vált. Az erdélyi 
magyar sajtóban Józseffalva leégése és újjáépítése kapcsán olyan fogalmakat lehe
tett olvasni, mint az „összefogás", az „egymásrautaltság", a „becsületbeli ügy", az 
„erőpróba", és az erdélyi magyar köztudat ezekre a fogalmakra asszociált, amikor 
az újjáépítés ügye szóba került. A józseffalvi tűzvészről és annak következményei
ről tudósító korabeli újságcikkeket, visszaemlékezéseket és diplomáciai jelentése
ket tanulmányozva rádöbbenhetünk arra, hogy ez az esemény a romániai magyar 
népesség belső kohézióján túlmenően egyéb, mélyebb összefüggésekre is rávilágít. 
Ennek kapcsán ugyanis olyan dilemmákon is elgondolkodhatunk, mint a kisebb
ségbe szorult magyarság jövőképe, a magyar-román együttélés, vagy a magyar 
etnikum és a román hatóságok közötti viszony ma sem kevésbé aktuális kérdései. 

Józseffalva — amely a román közigazgatás térképén a Vorniccni nevet kapta -
a XVIII. század végén, a mádéfnlvi veszedelem után Moldvába menekült, majd 
onnan az osztrák hatóságok által Bukovinába telepített székely lakosság egyik 
települése volt. A hivatalos okmányok mellett a népi szájhagyomány is megőrizte 
a telepes falu alapításának pontos dátumát, és elnevezésének II. József magyar 
király (1780—1790) második bukovinai látogatásához kötődő etimológiáját. Esze
rint a falut 1785. szeptember 25-én alapították.1 A helyi legendárium szerint az 
egy é w c l később odalátogató magyar uralkodót annyira elkeserítette a székely 
telep nyomorúsága, hogy intézkedésére igásállatokkal és gazdasági felszerelésekkel 
látták el őket, ezért a székelyek hálából róla keresztelték cl az akkor még csak 
földkunyhók alkotta kezdetleges településüket.2 

Az új Habsburg tartomány, Bukovina benépesítése érdekében létrehozott szé
kely telepek közül a XIX. században öt helyzete stabilizálódott azzal egvütt, hogy 
a régióban élő székelység egészét állandó belső migráció jellemezte. Ezek a lélek
számukban folyamatosan gyarapodó települések I ladikfalva, Andrásfalva, Istense
gíts, Fogadjisten és Józseffalva voltak. Közülük földrajzi elszigeteltsége folytán, 
etnikai szempontból a legsebezhetőbb helyzetnek éppen az utóbbi volt kitéve. A 
másik négy falu Bukovina középső részén feküdt, egymástól mintegy 5-6 km tá
volságra, félkör alakban körülvéve a régió egyik központjának számító Radaup - a 
székely népies köznyelvi kiejtés szerint Radóc - városát. Ezzel szemben József-
falva az ezen „északi" nyelvsziget déli szegélyének számító Fogadjistentől jóval 
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messzebbre, mintegy 45-50 kilométerrel délebbre helyezkedett cl, igazi enklávét 
alkotva a főleg román, német és lengyel falvak tengerében.3 A falu a történelmi 
Moldva határán feküdt, méghozzá olyan közelségben a határvonalhoz, hogy keleti 
külterületei már a moldvai határsávba estek.4 

Az öt falu földrajzi fekvését, és ezen belül Józseffalva szeparált helyzetét plasz
tikusan szemléltette józseffalvi működését megörökítő könyvében a falu későbbi 
plébánosa, Németh Kálmán. Azt írta, hogy az öt faluról bárki tudna térképet ké
szíteni „még álmában is", úgy, hogy ha a szétterpesztve papírra fektetett bal te
nyerének minden ujja hegyéhez rajzol egy kis keresztet, akkor pontosan kirajzoló
dik az öt bukovinai székely falu térképi elhelyezkedése. A szétterjesztett tenyér 
leszakadó hüvelykujja Józseffalva, amelynek „az a sorsa, hogy a magyar testről le 
van vágva", vagyis egy sajátos magyar sorstudatot, a magára hagyatottságot, az 
egyedüli küzdelmet szimbolizálja.5 

Az „északi" magyar tömb és a „déli" Józseffalva földrajzi-táji és ökonómiai 
környezete között megfigyelhető különbségekre már Jancsó Elemér erdélyi műve
lődéstörténész is felhívta a figyelmet. Jellemző, hogy az egész régióban (Bukovi
nában és Észak-Moldvában) keresett termékeket előállító székelv kertgazdálkodás 
elsődleges felvevőpiaca is más város volt. Míg az „északi nyelvsziget" lakosai 
Radaup piacán, addig Józseffalva termelői a faluhoz jóval közelebb eső Suceava 
város piacán értékesítették az általuk megtermelt zöldségféléket, főleg káposztát 
és hagymát. Ennek megfelelően a két említett város szempontjából is más tclcpü-
léstcrület alkotta vonzáskörzetüket és termékhátterüket/' Józseffalva ráadásul 
olyan infrastrukturális előnyökkel sem rendelkezett, mint például a bukovinai 
székelység centrumának számító, városias jellegű Hadikfalva, ahol a különböző 
korokban a bukovinai magyar össznépesség 35-40 százaléka koncentrálódott. 
1 ladikfalva a XIX. század végétől vasúti csomópont volt, felemelkedését is rész
ben ennek köszönhette, míg a Józseffalvához legközelebb eső vasútállomás a tőle 
18 kilométerre fekvő Suceava volt, ahonnan még az 1930-as években is csak só-
derúton lehetett megközelíteni a falut. Az első világháború után a Nagv-Romá-
niához csatolt Bukovinában az északabbra elhelyezkedő székely falvakat és Jó-
zseffalvát más közigazgatási egységekbe tagolták: míg az „északi falvak" Radaup 
megyéhez, addig Józseffalva Suceava megyéhez került. 

Elszigetelt földrajzi helyzete okán Józseffalva volt a legjobban a kitéve a spon
tán asszimilációs hatásoknak. Az 1880-as évek elején meginduló kivándorlási hul
lám előtt a falu lakosainak száma - kerekítve — 800 fő volt, akkor még szinte kizá
rólag katolikus magyarok.7 A X I X - X X . század fordulóján a magyar kormányok 
több alkalommal is telepítettek át bukovinai székelyeket Magyarországra, főleg az 
Al-Duna vidékére és Dél-Erdélybe, de jó néhány család került közülük más erdé
lyi magyar szórványvidékekre is. A székelyek számára az egyes településekhez 
kapcsolódva különálló településrészeket, úgynevezett „csángó telepeket" hoztak 
létre. Józseffalva az első vérveszteségeket már az első, 1883-1884. évi kitelepedés 
során elszenvedte, mivel onnan is számos család költözött cl az új, al-dunai tele-

1 IANCSÖ, 1934. 1-2.;OHHRDINC;, 1939. 18. 
' PA Ál.. 1939. 27. 
' NÍ-MI-XII, 1943. 142. 
<• JANCSÓ. 1934. 1-2. 
7 I-'OKI-SOI.YMÁR-SZÓI-S, 2000. 189. 
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pes falvakba, majd az Arad vármegyei Gvorokra. Különösen érzékeny volt 
Józseffalva magyar népességének vesztesége az 1910. évi áttelepítés során, amikor 
a Hunyad vármegyei telepekre, Dévára, Sztrigyszentgyörgyre és Cscrnakeresztúrra 
hoztak bukovinai székelyeket a magyar hatóságok.8 Ezekkel a kirajzási hullámok
kal magyarázható, hogy Józseffalván a magyar népesség demográfiai súlva a rend
kívül magas népszaporulat ellenére sem nőtt meg jelentősen, hanem inkább stag
nált, az 1930-as évekre 700—800 fő körül mozgott, azaz annyi maradt, mint 
amennyi egy fél évszázaddal korábban volt.'; A népességvesztéshez hozzá kell 
számítani az első világháború után alapított Kis-]ózseffalva nevű szomszédos 
települést, amelvre mintegy 250 fő költözött át Józseffalváról.1" 

Az ortodox vallású románok, az üresen maradt házak és telkek felvásárlásával, 
az 1880-as években kezdtek betelepülni a faluba. A székelyek elvándorlása mellett 
a románság térnyerésének másik oka az 1919. évi, nemzeti szempontokat követő 
földreform volt, amelynek során a falu határában szétosztott birtokok java részét 
a többségi nemzethez tartozó gazdák kezére juttatta az állam, jancsó lilemér 
becslései szerint az 1890-es években a románok a falu lakosságának 25-30 száza
lékát alkották, míg az 1930-as évek állapotát tükröző számításai már 45 százalékra 
tették a számarányukat." 

Az 1939. évi tűzvész idején demográfiai értelemben enyhe magyar többség jel
lemezte a falu etnikai viszonyait, igaz, nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy 
a helyi románságot hasonlóan magas népszaporulat jellemezte, mint ami a magya
rok körében tapasztalható volt. Ha a falu házas telkeit vesszük számba, akkor 
egyértelműen magyar többségre következtethetünk, hiszen az összesen 260 porta 
közül 170 volt a magyar családoké, és 90 a románoké.12 A helyi közigazgatásban 
és művelődésben a két népcsoport között ugyanakkor inkább román dominancia 
érvényesült, mert az első világháborút követően a falu bírája és jegyzője - ismere
teink szerint — mindig a román nemzetiségűek közül került ki, és az államosított 
iskola igazgatója és oktatói kara is kizárólag román volt. Noha 1938-ban, a királyi 
diktatúra bevezetése után hivatalosan engedélyezték, hogy a magyar többségű 
bukovinai falvak iskoláiban magyar részleget alakítsanak ki, a helyi hatóságok ezt 
megakadályozták azáltal, hogy a községközpontot áttették a szomszédos, homo
gén román lakosságú Draguiesti községbe.13 Egyes forrásokból tudjuk azt is, hogy 
a magyarokon és románokon kívül néhány zsidó és katolikus német család is szí
nesítette a falu etnikai összetételét,14 de az utóbbiak inkább a székelyekkel háza
sodtak, aminek elsősorban felekezeti motivációi voltak, és a beházasodások révén 
teljes egészében közéjük asszimilálódtak.15 A magyarok és a románok közötti 

" OBIÍRDING, 1939. 13-14., 25. 
' (ANCSÖ, 1934. 2. 

111 OBP.RDING, 1939. 15. 
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13 l'AÁi., 1939. 4. 
13 Dí-VKNYI, 1944. 14. 
14 A józseffalvi zsidókra ld. DÚVÚNY1, 1944. 12-13.; a nemetekre ld. az 5. sz. iratot. 
15 A többi bukovinai székelv település közül I ladikfalván, Andrásfalván és Istensegítsen a magyar

ság egészen az 1941. évi áttelepítésig megőrizte a fölényét, ebben a három faluban még az. első 
világháború után is mindössze néhány tucat román, lengyel, ruszin, német és z.sidé) család élt, 
akik - a tulajdonnevek tanúsága szerint - később nagyrészt beolvadtak a magyarok közé. A 
józscffalvihoz. hasonló nemzetiségi szerkezet csak l'ogadjistcncn alakult ki, ahol a románok egy 
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vegyes házasság rendkívül ritkának számított, az idegen nemzetiségű férfi vagy nő 
elmagvarosodását vonta maga után.16 

A falu alaprajzát osztrák hadmérnökök tervezték meg a XVIII. század végén. 
A község tengelyét egy 1 kilométer hosszú főutca képezte, ami — a többi bukovi
nai telepes faluhoz hasonlóan — nyílegyenesen haladt. Ennek északi végpontjánál 
épült fel később a katolikus templom, nagyjából vele egy gócban a községháza, a 
plébánia és az iskolaépület. A XIX. század folyamán a „szalagtelkes" faluszcrkezet 
megbomlott, a székelyek házhelyeket és utcákat alakítottak ki a Fekete-patak völ
gyének irányában fekvő lejtősebb földterületeken, míg a románok a község köz
pontjától északra eső parcellákat népesítették be. A falu helynevei is ennek megfe
lelően jöttek létre, így a történeti—etnikai tagolódást tükrözték. A magyarok és a 
románok egymástól elkülönülve éltek, előbbiek főként az „Alszeg", utóbbiak a 
„Felszeg" nevű falurészen. A falu helyrajzi elrendezésének a tűzvész idején mu
tatkozott meg igazán a jelentősége, ugyanis a patakvölgy irányába mélyebben 
fekvő telkeket megkímélte a természeti katasztrófa, míg a magasabban fekvő, 
nyílegyenes főutca magyar oldalát teljesen, román oldalát részben elpusztította.17 

A bukovinai - így a józseffalvi - székelység megmaradását, magyar népi tuda
tának megőrzését, és a magyar hagyományok ápolását a magyar nemzet Kárpát
medencei törzsterületéhez mért nagy földrajzi távolság, az idegen környezet és a 
spontán asszimilációs hatások, majd az első világháború utáni adminisztratív 
nyomás ellenére több tényező is elősegítette. Mindenekelőtt meg kell említeni, 
hogy az ide települő székelység konzerválta a nagycsaládi, nemzetségi renden 
alapuló, archaikus társadalmi szervezetét. A székely nagycsaládok közösségi ereje 
biztosította egyrészt a rokoni-vérségi kapcsolatok megtartását, másrészt az asszi
milációs hatások kivédését, inkább az idegen etnikumok integrálódtak és asszimi
lálódtak közéjük. Ez tette lehetővé, hogy a székelység Bukovina teljesen önálló és 
markáns entitásává érjen.18 Ennek köszönhető például az is, hogy a bukovinai 
székely etnikai terület központi magjától elkülönülő Józseffalva a földrajzi távol
ság dacára élénk társadalmi, rokoni kapcsolatokat tartott fenn a többi székely 
településsel. Hagyomány szerint a jelesebb egyházi ünnepeken, különösen a bú
csúk alkalmával verődött össze az öt székelv falu lakossága. Józseffalva augusztus 
20-án. Szent István napján tartotta a búcsút, ekkor látogatottak ide a távolabbi 
falvakban élő rokonok, barátok és ismerősök. , , ; Nem elhanyagolható szempont az 
sem, hogy — eltérően a moldvai csángóktól - a bukovinai székelységnek a 
XIX. század folyamán és a XX. század elején voltak magyarul tudó vagv magyar 
származású papjai és tanítói. 

A bukovinai katolikus területek a lembergi (ma: Lviv, UA) érsekség által fel
ügyelt egyházmegyéhez tartoztak, amely döntően lengyel és német származású 
papokkal látta el a székely kolóniákat is. Közülük azonban szinte mindannyian 
megtanultak magyarul és a híveiknek anyanyelvükön prédikáltak. A legkisebb lé
lekszámú Fogadjistent kivéve, amely cgyházszervezeti szempontból Istensegíts 

idő után még többségbe is kerültek a mindössze 230 főt kitevő székely lakossághoz képest. 
JANCSÓ, 1934. 2.; OiJKRDING, 1939. 18. 
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17 A falu települési szerkezetére és helyrajzi viszonyaira ld. SI;I!KS1YI-:N, 1989. 186.; Dl'.Y'KNYI, 1944. 7. 
IK A vallási-társadalmi elkülönülésre ld. CSUPOR, 1987. 76.;JANCSÓ, 1934. 2. 
15 l'AÁl., 1939. 36-37. 
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fiiiájának minősült, a X1X-XX. század fordulójára már mind a négy falu rendel
kezett önálló plébániával, kőtemplommal és iskolával. Józseffalva plébánosa 
1868—1897 között a szlovák származású, de erősen magyar érzelmű Druzsbáczky 
György - szerzetesi nevén Bonavcntura — volt, aki áldozatos tevékenysége miatt a 
„bukovinai magyarok atyja" nevet is kiérdemelte. Nem kis részben az ő erőfeszí
téseinek köszönhetően építették fel az 1870-es évek második felében magyaror
szági, bukovinai és külföldi adományokból a józseffalvi kőtemplomot, amelyet 
1895-ben szenteltek fel.2" A bukovinai magyar iskolákat a történelmi Magyaror
szág keleti peremvidékcin élő magyar katolikus közösségek segélyezésére 
1861-ben alakult Szent László Társulat állította és tartotta fenn, a XX. század első 
két évtizedében már döntően a magyar kormányzat közreműködésével.21 A népi 
emlékezet Józseffalván számon tartotta azt is, hogy az ottani iskola felépítésére a 
híres író, Jókai Mór szervezett gyűjtést Magyarországon. A tanítók ekkoriban még 
mind magyarok voltak, az iskolák tannyelve pedig a magyar. Druzsbáczky halála után 
a józseffalvi plébániát az andrásfalvi születésű, és a Szent László Társulat anyagi tá
mogatásával a gyulafehérvári teológián vég-zett Sebestyén Antal örökölte 1920-ig.22 

A döntő változást a bukovinai székelység életében a tartomány Romániához 
csatolása jelentette (1919). Mint utaltunk rá, a román állam nacionalizálta és ro
mán tannyelvűvé tette a korábban magyarországi pénzekből szubvencionált isko
lákat. A magyar nyelv fakultatív oktatására egyedül a hadikfalvi, az andrásfalvi és 
az istensegítsi állami iskolákban nyílt lehetőség, a református egyház által fenntar
tott andrásfalvi egyházi iskola maradt az egyedüli, amely magyar nyelven oktatta 
olvasásra és betűvetésre a székely gyerekeket. Ugy tűnt, hogy súlyosbítani fogja a 
helyzetet az is, hogy a román állam és a Szentszék között megkötött egyezmény 
értelmében 1929-től a bukovinai katolikusok a Jászvásár (ma: Iasi, RO) székhelvű 
moldvai katolikus püspökség joghatósága alá kerültek. Az 1884-ben alapított mold
vai egyházmegye nem elhanyagolható szerepet játszott a román nyelvű liturgia 
terjesztésében a moldvai csángók körében, és általában véve a román nyelvű kato
licizmus pozícióinak megerősítésében. Az egyházmegye püspöke, a szintén csán
gó származású Mihai Robu (Rab Mihály) ugyanakkor egyelőre — valószínűleg a 
paphiány következtében - a helyükön hagyta a magyarul miséző lelkészeket, és a 
megüresedő plébániák élére is magyar nemzetiségű jelölteket állított. 1931-ben a 
józseffalvi anyaegyház élére is az erdélyi származású Németh Kálmán került.23 

Mielőtt rátérnénk a tűzvész keletkezési körülményeinek és lefolyásának ismer
tetésérc, a teljes történelmi kontextus felvázolása érdekében még két mozzanatot 
kell kiemelnünk. Először is a magas népszaporulatnak nemcsak az lett a követ
kezménye, hogy pozitív irányba erősítette a székelység demográhai mutatóit, ha
nem az is, hogy csökkentette az egyes családok gazdasági erejét. A bukovinai szé
kely családokban átlagosan 6-8 gyerek született, de nem volt ritka a 10-12 
gyermekes nagycsalád sem. (Igaz, a különböző elemi csapások és járványok, pél
dául a XIX. században a régión is három alkalommal végigsöprő kolerajárvány, 
vagy a különféle tüdőbetegségek növelték a gyermekhalandóságot, és ezzel némi-

SliBI-s-lYÍiN, 1989. 49. 
Erre ld. MAKKAI, 2000. 472-476. 
SLBRSTYHN, 1989. 49-50. 
A konfcsszionális viszonyokra ld. I'OKI-SOI.YMÁR-S/.ÓI-S, 2000. 103-109., 179-181.; SÁNTHA, 
1942.111-112. 
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kcpp visszafogták a népesedés növekedési ütemét.) A magas szaporaság követ
keztében felaprózódtak az eleve kis méretű birtokok. A székely falvak lakosságá
nak legnagyobb része kisbirtokos volt, noha megfigyelhető volt némi birtok
különbség és ezen alapuló társadalmi differenciálódás, a gazdag parasztok száma 
elenyésző volt. Az 1920-as, 1930-as években egy-egy magyar család adagban 2-4 
holdnál több földdel nem rendelkezett, és ebből a birtoktestből kellett megélnie 
sokszor 10-14 embernek. Ekkoriban például Hadikfalva 5000 lakosából mindösz-
sze 20-30 gazda földje haladta meg a 30 holdat.24 Az 1939. évi állapotok alapján 
Józseffalva mezei művelésű határa mintegy 800 hold kiterjedésű volt. Átlagosan 
2-2 hold területű birtok esett egy-egy háztájra, egyetlen gazdának volt 10 holdnyi, 
és körülbelül egy tucat gazdának 5 hold körüli földbirtoka. Fő terménynek a hagy
ma, a káposzta és a kender számított. Emellett minden családi gazdaságnak leg
alább két tehene és két lova is volt, és mivel a falu erdővel és közös legelőterület-
tcl nem rendelkezett, állataikat istállózva tartották.25 A székely falvakban az első 
világháború előtt még több hitelszövetkezet működött a csernovici Raiffeisen 
hitelszövetkezet kötelékében, a háború után azonban a mezőgazdasági szövetke
zés vagy gazdasági szervezettség minden formája megszűnt.2'' 

A viszonylag magas színvonalú kcrtgazdálkodás és az állattenyésztés sem tudta 
feltartóztatni a földbirtokok elaprózódása miatt fenyegető elszegényedést. Ennek 
jelei a XIX. század végére is megmutatkoztak, de a XX. század elejére már teljes 
valójában körvonalazódni kezdett a székelység teljes nincstelensége és gazdasági 
kiszolgáltatottsága. A megélhetési nehézségeket a főként észak-moldvai bojárok 
nagybirtokain végzett idénymunkával, bérfuvarozással és erdőgazdasági munkával 
(rönkszállítás) próbálták ellensúlyozni.27 

Második mozzanatként azt említjük meg, hogy a józseffalvi tűzvész idejére 
rendkívüli mértékben kiéleződött a szívélyesnek addig sem minősíthető magyar
román államközi viszony. A román államvezetés már az 1938. november 2-i első 
bécsi döntés után érezte, hogy Magyarország területi követelései növekedni fog
nak, és előbb-utóbb napirendre tűzi a magyar—román vitás kérdések eldöntését is. 
Magyarország második revíziós sikere, vagyis Kárpátalja 1939. március 14—17-i 
megszállása már közvetlen román érdekeket is érintett, mivel kárpátaljai területen, 
a Tisza felső folyása mentén több román lakosságú település is feküdt. A magyar 
hadsereg kárpátaljai akciójának idején a román vezérkar csapatokat vont össze az 
ország nyugati, észak-nyugati határánál, és részleges mozgósítást rendelt el, amit 
tömeges behívások követtek. A magyar haderő erre válaszul szintén felvonult az 
immáron közös, kárpátaljai magyar-román határon.2" Noha a csapatokat egy idő 
után hátrább vonták a határtól, a krízishelyzet valójában a második bécsi döntésig 
nem enyhült, aminek levét legfőképpen a romániai magyar kisebbség itta meg. A 
mozgósításra való hivatkozással különösen 1939 tavaszán állandóvá váltak a rek-

-4 |ANCSÓ, 1934. 4. 
» l'AÁl., 1939. 12-14. 
*• OIÍKRDING, 1939. 22. 
27 A székelyek főleg észak-moldvai cukorrépa és burgonya ültetvényeken vállaltak idénymunkát. A 

summásmunka („moldovázás" vagy „móduvázás"), bérfuvarozás („ryiria") és havasi rönks/.állítas 
(„tökére menés") részletes leírását Id. Csupor 'Tibor szociográfiai munkájában. CSUPOR, 1987. 
103-105. l.d. megSKBI-STYÍÍN, 1989. 85-95. 

2H ].. BAI.OCI 1,2002. 58-59. 
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virálások a magyar falvakban, amelyek során a román katonaság számtalan alka
lommal követett el atrocitásokat magyar nemzetiségű személyek, magyar magán-
és egyházi tulajdonok ellen. A magyar kisebbségre az államközi viszonyban ural
kodó ideges hangulat miatt ezt követően is egyre erőteljesebb nyomás nehezedett. 
1939—1940 folyamán több alkalommal tartóztattak le magyar nemzetiségű polgári 
és egyházi értelmiségieket, és lepleztek le a magyar kisebbség körében szervezett 
„összeesküvéseket". Az 1939 decemberében Józseffalvára utazó Ignácz Rózsa 
beszámolt róla, hogy a feszültség a bukovinai székely falvakban is érezhetően 
nőtt. 1939 őszén például Hadikfalván meglincseltek egy erőszakoskodó román 
csendőrt, ami után hetekig vallatták a falu lakóit.2'-1 

A tűzvész 

A józseffalvi tűzvész keletkezésének körülményeit és lefolyását vizsgálva több 
olyan mozzanat is felhívja magára a figyelmet, amelyek kételyeket ébreszthetnek a 
tekintetben, hogy a természeti katasztrófát egyszerű sorscsapásként értékeljük, és 
annak elkerülhetetlenségét teljes meggyőződéssel deklaráljuk. Először is Józseffal
va lakosai mindig is fontosnak tartották a tűzvédelmet. Már akkor is, amikor Bu
kovina az Osztrák-Magyar Monarchia tartománya volt, a helyi tűzrendészed ön
kéntesség nagy tiszteletnek örvendett nemcsak a faluban, hanem annak tágabb 
környezetében is, a falu részben tűzoltó hagyományai révén vált ismertté egész 
Dél-Bukovinában. Egy osztrák birtokos kezdeményezésére már 1889-ben meg
szerveződött a helyi önkéntes tűzoltócsapat, és ekkor indult mozgalom az oltó
eszközök beszerzésére is. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy a falu házai - a 
székely tradícióknak megfelelően — alapvetően fából épültek és — néhány bádogte
tőt leszámítva — zsindelyes tetőszerkezetűek voltak, emiatt jobban ki voltak téve a 
tűzveszélynek. Csak növelte a kockázatot, hogy az istállózó állattenyésztés miatt a 
házak telkén nagy mennyiségű gyúlékony takarmánvneműt halmoztak fel, amit a 
csűrben tároltak, vagy — az évszak függvényében — az istállóba hordtak be. 

Druzsbáczky György szolgálatának idején az önkéntes tűzoltóegység már - a 
kor viszonyaihoz képest — korszerű felszerelésekkel rendelkezett, igy fecskendő
vel, két tömlővel, két tucat vászonvödörrel, tetőlocsolókkal („vízipuska"), egyen
ruhákkal, acélsisakokkal és egy szerkocsival. A tűzoltóegység tagjai rendszeresen 
gyakorlatoztak. Tevékenységüket a környezetükben is elismerték. A falutól 24 
kilométerre fekvő Gura Humorán (ma: Gura Humorului, RO), a kilenc kilomé
terre fekvő Frumoasa melletti uradalomban, és a nyolc kilométerre fekvő 
Ilisestiben is ók jeleskedtek a tűz eloltásánál, megelőzve azon német és román 
tűzoltótársaik kiérkezését, akik az említett településekhez közelebb fekvő váro
sokban laktak. Tekintettel arra, hogy a falu kútjaiban mintegy 20-25 méter mély
ségből nyerték a vizet, a már említett osztrák birtokos a Fekete-patakon egy tizen
kilenc méter hosszú gát megépítésével halastavat létesített, ahonnan tűz esetén 
vizet vehettek.'10 

IGNÁC/., 1941.180. 
DKVÚNYI, 1944. 10-11. A szerző csak az Iliscftibcn pusztító tűzvész dátumát jegyezte fel, ami a 
józseffalviak visszaemlékezése szerint 1904-ben történt. 
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Az első világháború idején azonban1' egy éjjel kifosztották a tűzoltószertárt, és 
ellopták onnan a székelyek adományaiból megvásárolt és összegyűjtött tűzoltó 
egyenruhákat, sisakokat, öveket, az orsóra tekert tömlőket és vászonvödröket. 
Kiderült, hogy a megdézsmált felszerelések hasznából a falu későbbi román nem
zetiségű bírája, Nicolae Berar is részesedett. Az ügy kitudódása után Berart felje
lentették azzal, hogy kilenc tetőfecskendőt adott el ócskavas gyanánt egy ócska
vas-kereskedőnek, de a barátja, a főszolgabíró közbenjárására ejtették az ellene 
felhozott ügyet. A háború után a szertár kulcsát felváltva a bíró és a — szintén 
román nemzetiségű - jegyző őrizte, akik közül utóbbi szintén közreműködött a 
megmaradt felszerelések széthordásában. Tudható, hogy például a szerkocsit ő 
adta el a Gura Humora-i tűzoltóságnak. Csak tetézte a gondokat, hogy a tűzvé
delmi okokból duzzasztott tavat lerombolta egy felhőszakadás.32 

Némiképp vigasztaló lehetett, hogy az 1931-ben Józseffalvára kinevezett Né
meth Kálmán maga is rendkívül fontosnak ítélte a tűzvédelmet. Valószínűleg 
azért, mert a szűkebb pátriájához, Szolnok-Doboka megyéhez tartozó, magyar 
lakosságú Vice község nagy részét 1929-ben egy tűzvész sújtotta. A faluban mint
egy 70 épület, többek között a református templom és a parókia is porrá égett, és 
a katasztrófa után teljesen megbénult az élet a helyszínen. Németh egyébként 
akként fogalmazott, hogy ez az eset „örökké beégett a lelkébe", és ezért mindent 
meg akart tenni annak érdekében, hogy megelőzzön egy hasonló méretű kataszt
rófát. Már bemutatkozó prédikációjában is vészjóslóan kijelentette a józsef
falviaknak: „Én a koromból és a kihűlt parázsból jöttem közétek, és nem akarok 
leégett falunak papja lenni."33 A lelkésznek ezért a faluba érkezése után egyik első 
dolga az volt, hogy egy új mesterséges tavat létesített a plébánia tölcsér formájú 
kertjében, amin átfolyt a patak. A patak vizének felduzzasztásával egy négy hold 
kiterjedésű állóvizet hozott létre, amin a székelyek melegebb időjárás esetén csó
nakázhattak, télen pedig korcsolyapályaként használhatták. Ez a tó, később a falu
ban lángra kapó két házat is megmentett a teljes leégéstől. Ezen kívül saját pénzén 
új tűzoltó berendezéseket vett: egy fecskendőt és egy tömlőt. A falu lakosaival új 
társzekeret és arra rögzíthető, tartály gyanánt használatos hordókat csináltatott, 
ugyanakkor megépíttette a tóhoz vezető utat is.34 Megpróbálta újjászervezni a 
szertárrablás következtében szétesett tűzoltócsapatot is, amit a román hatóságok 
irredenta szervezetnek kiáltottak ki, és még a tűzvédelmi gyakorlatokat is betiltot
ták a faluban, nyilván attól való félelmükben, hogy a magyar férfilakosság ennek 
segítségével önállóan is cselekvőképes osztaggá szerveződik, és egyfajta félkatonai 
fegyelmet sajátíthat el. A tűzvész előtti hónapokban az általa vásárolt tömlőt fel-
daraboltatták és a szomszédos Draguiesti lakosai között osztották szét kenderhám 
gyanánt. Németh Kálmán a tömlő nélkül teljesen hasznavehetetlenné vált fecs
kendőt is csak a bukovinai királyi helytartó külön engedélyével tarthatta meg.35 

51 Az első világháború idején, a Bruszilov-offenzíva hadműveletei következtében Józscffalva majd
nem három évre orosz megszállás alá került. Krre ld. SÁNTIIA, 1942. 102-103.; HOMSICS, 1983. 
18-19. 

M DKVÚNYI, 1944. 12-13. 
» DÉvÚNYI, 1944. 8-9. 
M Ní-Mimi, 1943.210. 
» DÚVKNYl, 1944. 13-14. 
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A fentebbiekből kiviláglik, hogy a helyi (falusi és megyei szintű) hatóságok kö
zönye és önkénye, sőt, törvénytelenségei miatt a falu lakosságát — minden erőfe
szítésük és önszerveződésük dacára - teljesen felkészületlenül és kiszolgáltatottan 
érte a tűzvész. A másik két meghökkentő, és akár gyanúra okot adó mozzanat a 
tűz keletkezésével áll összefüggésben. A tűz ugyanis a színtiszta magyar faluré
szen, az „Alszegen" lakó egyetlen román parasztgazda házában keletkezett. Ez az 
illető pedig nem volt más, mint Ilié Berar, vagyis annak a Nicolae Berarnak a fivé
re, aki annak idején a falu első számú vezetőjeként (némi haszonrészesedésért 
cserébe) szemet hunyt a nagy áldozattal és évek munkájával kialakított tűzoltó
szertár kifosztása felett. 

Ha összerakjuk ezeket a kockákat, nem tarthatjuk kizártnak azt sem, hogy a fa
lu valójában szándékos gyújtogatás eredményeként pusztult el. A geopolitiai kon
textus ismeretében ez nem is lehetne annyira meglepő, hiszen az 1939 tavaszától 
egyre feszültebbé váló magyar-román viszony miatt nemcsak a román hatóságok 
gyakoroltak egyre erőteljesebb nyomást a magyar kisebbségre, hanem a revíziótól 
reflexszerűen rettegő román társadalom ellenszenve is érezhetően nőtt iránta. Ha 
továbbgondoljuk ezt a verziót, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy a román 
többség szemét esetleg különösen szúrhatta az olyan önérzetes etnikai zárványok 
megléte, mint a bukovinai székelység, azon belül pedig Józseffalva, ezért attól sem 
riadt vissza, hogy egy — mai fogalmaink szerinti — „etnikai tisztogatás" révén sza
baduljon meg egyes falvaktól vagy közösségektől, és különösen aljas módszerek 
igénybevételével kényszerítse őket az elvándorlásra. Ezt a hipotézist az is alátá
maszthatja, hogy 1939 tavaszán—nyarán nem ez lett volna az egyedüli precedens 
az ilyesfajta románosítási akciókra. 

1939 májusában-júniusában például a román katonai hatóságok (erődítési 
munkálatokra hivatkozva) bejelentették a román—magyar határsávban fekvő Bi
hardiószeg és a szűk vonzáskörzetéhez tartozó kilenc másik község lakosságának 
kitelepítését, és kárpótlásként a kisajátított birtokokért a földhöz juttatását Munté-
niában. Közülük mindössze egyetlen volt magyar-román vegyes lakosságú, a 
többi színtiszta magyar, és ez a szervezett átköltöztetés mintegy 19 000 embert 
érintett volna.36 Teleki Pál miniszterelnök, akt erdélyi származása révén és geográ
fusként az átlagosnál is precízebb tudományos ismeretekkel rendelkezett a régió 
etnográfiai viszonyairól, úgy vélte, hogy az erődítési munkálatok csak ürügyül 
szolgálnak, a népességáthelvezésnek nem hadászati okai vannak. Szerinte a román 
hadvezetés valódi célja az volt, hogy felszámolja a bihari magyarságot a szilágysági 
magyarsággal összekötő Bihardiószeg környéki magyar gócot, és ezzel elvágja a 
két tömb közötti „etnikai folyosót".37 

Ha jobban belegondolunk Józseffalva fentebb vázolt földrajzi helyzetébe, akár 
azt is mondhatjuk, hogy a kis székely település hasonló kapocs-szerepet töltött be, 
és „etnikai folyosóként", „szellemi közvetítő csatornaként" funkcionált a bukovi
nai székelyek és a moldvai csángók között. A józseffalvi plébániának ugyanis 
nemcsak Bukovinában, hanem Észak-Moldvában, Fálticeni környékén is volt 
néhány filiája, döntően német és lengyel szórványok. Németh Kálmán tehát ezek-

56 Bothmcr Károly kolozsvári konzul jelentése Csáky István külügyminiszternek. 1939. augusztus 
19. MOI„ K 64, 82. cs., 1939/27. t., 864/1939. rcs. al. sz., 750/1939. rcs. sz. 

37 Teleki l'ál miniszterelnök levele Vörnle Jánosnak, a külügyminiszter állandó helyettesének. 1939. 
szeptember 7. MOL, K 64, 82. cs., 1939/27. t., 827/1939. rcs. sz. 
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re a helyekre legálisan járt misézni, havonta egy-két alkalommal. (Annak érdeké
ben, hogy itteni híveivel hatékonyabban tudjon kapcsolatot tartani, még lengyelül 
és németül is megtanult.38) Moldvai pasztorálásából kifolyólag eljutott a csángók 
által lakott település területre, a „Csángóföldre" is, ahol sikerült kapcsolatokat 
kialakítania a klézsci plébánossal, a lengyel származású Hoydcn Ferenccel, majd a 
csángó származású bogdánfalvi pappal, Petru Pállal (Pál Péter). Előbbi hozzá|á-
rult, hogy a plébániájának egyházi körzetéhez tartozó üzenhet településen - a saját 
felelősségére — magyarul prédikáljon és gyóntasson. Németh így valamilyen ürügy
gyei, például burgonya, gyümölcs félék vagy éppen misebor vásárlása címén alkal
manként a saját joghatóságán kívül eső, jóval délebbi csángó falvakat is felkeres
hette, ahol a klézsei plébánossal kötött szóbeli megállapodása alapján illegálisan 
misézett a hívek anyanyelvén, és tömeges gyóntatásokat tartott. Németh egyik 
emlékiratában utalt arra, hogy a román adminisztráció alacsonyabb szintű helyi 
szerveinél tudtak arról, hogy valójában magyar nyelvű pasztorálás céljából jár át 
Moldvába. Nem titkolta azt sem, hogy a helyi hatósági közegeket gyakran meg
vesztegette, hogy szemet hunyjanak tevékenysége felett. Állítása szerint buzgósá-
gával, szervezőkészségével és mély hitével bámulatba ejtette az egyházmegye elöl
járóját, Mihai Robut is, aki szintén elnézte neki, hogy „lelki muníciót" szolgáltat a 
csángóknak, és a csángó származású, de románul miséző „janicsár papok" soroza
tos feljelentéseit is rendre visszautasította azzal a kikötéssel, hogy a világi hatósá
gok előtt nem fogja megvédeni Némethet.39 

Elvileg valóban nem zárhatnánk ki azt a verziót, amely szerint a tűzvész szán
dékosság következménye lett volna, vagyis - esetleg a helyi — román nemzetiségű 
lakosok követték el a román államgépezet tudtával és hallgatólagos jóváhagyásá
val. Szándékos gyújtogatásra utaló nvomok azonban nincsenek, a rendelkezésünk
re álló források sem számolnak ilyen eshetőséggel, hanem éppen ellenkezőleg, 
egyöntetűen konstatálják, hogy a lángok egy véletlen folvtán lobbantak fel. 

A tűzvész lefolyásának rekonstruálásakor döntően a helyi szemtanúk beszá
molóira, a helyszínről tudósító újságírók riportjaira és az eseményeket utólagosan 
felelevenítő visszaemlékezésekre hagyatkozhatunk. Nem állnak rendelkezésünkre 
román primer források, például hivatalos jelentések, szakértői elemzések és kár
becslések. A tűzvészről és annak következményeiről az első híradások a román 
távirati iroda információi alapján május 21-én jelentek meg az erdélyi magyar saj
tóban.4" Ezt követően Elekes Dénes, istensegitsi plébános osztotta meg figyelem
felkeltő értesüléseit a katasztrófáról és közvetlen következményeiről a nagyváradi 
Magyar l^apok szerkesztőségével.41 Az első helyszíni tudósításokat a kolozsvári 
Keleti Újság fotóriportere, Horosz Béla, illetve a Magyar l^apok felelős szerkesztője, 
Paál Árpád küldte el az erdélyi magyar közvélemény számára. Horosz Béla, aki 
június 22-tól 24-ig tartózkodott a porig égett faluban, a 23-i tudósításában megrá
zó fényképeket is közölt a sivár látványról.42 Paál Árpád, aki két héten keresztül 

w PAÁL, 1939. 27. 
55 Németh Kálmán emlékirata. 1937. szeptember 5. MOl., P 1431, 20. cs., 1937. évi fraktúra, 113-

121. fol. 
40 IxJ. Kétszázhatvan házat hamvasztott el a tüzt'ész a bukovinai Józseffalva köz/égben. KU, 1939. május 21. 

5. 
J1 P.I.KKKS Déiics: józseffalva végpusztulása. ML, 1939. május 26. 2-3. 
42 Józseffalva pusztulása. Horos^Béla heb/szjni beszámolója. II. KU, 1939. május 25. 5-6. 
246 



próbálta felmérni a viszonyokat a helyszínen, önálló kiadványban is összegyűjtötte 
és publikálta a Józscffalván készített riportsorozatát.43 Az eseményeket az emléke
ire hagyatkozva idézte vissza Németh Kálmán, akinek könyve 1943-ban jelent 
meg, a bukovinai székelyek áttelepítése után a Bácskában létrehozott telepen, 
Bácsjózseffalván.44 Ugyancsak itt jegyezte le a könyvének forrásanyagául szolgáló 
szóbeli elbeszéléseket Dévényi Endre tűzrendészed szakember, több tűzvéde
lemmel foglalkozó szakmunka szerzője.45 

A falu 1939. május 18-án, az egyházi naptár szerinti Aldozócsütörtökön, a ko
ra délutáni órákban, a források tanúsága szerint mintegy 40-45 perc leforgása alatt 
vált a lángok martalékává. Május 18-a a román állami naptár szerint a „hősök 
napja" volt, vagyis az 1877-1878. évi törökellenes, az 1912. és 1913. évi balkáni és 
az első világháborúban elesett román katonák emléknapja. Józseffalván a „hősök 
napját" a magyarok mindig külön ünnepelték meg a magyar temetőben, azokra a 
magyar katonákra emlékezve, akik a bukovinai hadműveletek idején vesztették 
életüket az első világháborúban, és itt is temették el őket. A falu lakói mise után 
körmenetet tartottak a temetőhöz, majd visszatértek házaikba. Mint említettük, a 
lángok Ilié Berar ingatlanában csaptak fel először. A román gazda és felesége 
elmentek hazulról, ekkor csak a gyerekeik tartózkodtak otthon. A gyerekek közül 
az egyik 12 éves, értelmi fogyatékos kisfiú kukoricát akart pattogtatni, ezért tüzet 
gyújtott az istálló és a csűr közötti udvaron. A szél azonban felkapta a lángot, és 
hozzávágta a csűr oldalához, ami percek alatt kigyulladt.46 

A szinte mindent romba döntő tűz pusztító erejét az a szélvihar okozta, ami 
nem sokkal korábban érte el a falut, és feltartóztathatatlanul görgette tovább a 
tűzcsóvát háztetőről háztetőre. A szél óriási erejére jellemző, hogy egy hat kilomé
terre lévő keményítőgyár teteje is kigyulladt egy odatévedt zsarátnoktól, sőt, tí
zennégy kilométerre is észleltek lehulló izzó parazsat.47 A falu égés közben apoka
liptikus látványt nyújtott, és ilyen világvége hangulat kerítette hatalmába a mentés 
közben fejüket vesztett embereket. Egyes leírások szerint a „a levegőben lángcsó
vák száguldottak" és félelmetes volt hallani a szinte percenként összedőlő házak, a 
leszakadó bádogtetők robaját. A Horosz Bélát a suceavai vasútállomásról a faluba 
vivő kocsis azt állította, hogv a tűzvész olyan méretű volt, hogy „vörösre festette 
az eget" még a tizennyolc kilométerre fekvő Suceava felett is.48 Más szemtanúk 
szerint a tűz által keltett füstöt még 40 kilométerről is látni lehetett, „így az egész 
környéken tudták, hogy mi történik József falván".49 Németh Kálmán úgy emléke
zett vissza a „szörnyű pokolra", hogy „a szélviharban utcasorok szerint, egyszerre 
gyúltak meg a rettenetes fények a zsindclytetökön, mint mikor villanyt gyújtanak, 
és egyszerre fényesedik ki egy városrész." A szél leverte a füstöt a földre, ezért alig 
pár méterre lehetett ellátni. A korábbi, a falu egy-egy portáját érintő tűzeseteknél 

43 PAÁL, 1939. 
44 NÉMETH, 1943. 209-271. 
45 DÉVÉNYI, 1944. 
46 jó^stffalvapusztulása. Horos^Bé/a helyszíni beszámolója. II. KU, 1939. május 25. 5-6. 
47 Jo\seffalvapusztulása. Homsz Béla helyszíni beszámolója. II. KU, 1939. május 25. 5-6. 
m ]ózsej[falvapusztulása. Horosv^Bélahelyszint beszámolója. I. KU, 1939. május 24. 5-6. 
m DÉVÉNYI, 1944. 19. 
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az összefogás jól működött, ezúttal azonban mindenki a saját tulajdonának a men
tésével volt elfoglalva.5" 

Az oltással először Németh próbálkozott, aki vízzel teli hordókkal rakta meg a 
szekerét, és néhány háznál segédkezett is, de szerencsétlenség a szerencsétlenség
ben, hogy az oltásra használt eszközök is tönkrementek. A családok a kertjük 
végébe mentették azt, amit lehetett. Az egykori községháza épületéből hívták az 
ilisesti, a suceavai, a Gura Humora-i és a fálticeni tűzoltóságot. Utóbbi helyen egy 
tűzoltóezred is székelt, mégsem kaptak segítséget hosszú ideig. Végül még a tele
fonvezetékek is felperzselődtek, ezért megszakadt minden kapcsolat a külvilág
gal.51 Elsőként a nyolc kilométerre fekvő, német lakosságú Ilisestiből érkezett egy 
önkéntes tűzoltóraj lóval vontatott fecskendővel, majd a négy kilométerre fekvő 
Draguestiból siettek a józseffalviak segítségére, végül harmadikként, már a tűz 
levonulásának idején, Suceava város tűzoltósága jött meg.52 A szemtanúk elmon
dása szerint a tüzet végső soron a német nemzetiségű önkénteseknek sikerült 
lokalizálniuk és véglegesen megfékezniük a falu mindkét végében.53 

A pusztítás olyan mérvű volt, hogy eleinte még a károk pontos értékét sem le
hetett felbecsülni, a veszteségekről is ellentétes információk láttak napvilágot. Az 
első híradások (a tűzoltóság parancsnokának közléseire támaszkodva) még arról 
szóltak, hogy a lángok 260 házat és a hozzájuk tartozó melléképületeket emésztet
tek fel, sőt, az eltűntnek nyilvánított személyek miatt valószínűsítették, hogy em
beri holttestek is lehetnek a füstölgő romok alatt.5'' Horosz Béla már ennél némi
képp „kedvezőbb" aránvokról számolt be. Noha a pontos kárfelmérés és össze
írás még csak akkor kezdődött meg, az egyik helyi gazdára hivatkozva azt írta, 
hogy a faluban eleve csak 260 ház volt, és azok közül 200 gyulladt ki. Az egyik 
faluvégen tíz, míg a másik faluvégen 50 ház megmenekült. Emberéletben nem 
esett kár, de négyen kerültek kórházba súlvos sebekkel, közülük egy állapota volt 
életveszélyes, ezen kívül 43-an szenvedtek könnyebb égési sérüléseket vagy füst
mérgezést. A Suceava megyei prefektus 50 000 000 lejre becsülte az összes kárt, 
míg egy ott járt szakértő állítólag 35 000 000 lejben állapította meg azt.55 A 
Horosz Béla után a helyszínről tudósító Paál Árpád még ennél is precízebb ada
tokkal szolgált, és kimutatta a kárvallottak nemzetiségi megoszlását is. Eszerint a 
tűzvész 140 házas telket pusztított el, amiből 102 volt a magyaroké, 38 a románo
ké, így tehát 120 házas telek maradt épen.56 Németh Kálmán ezzel szemben hol 
30, hol 33 leégett román családról, és általában 44 sérültről és egy súlyos sebesült
ről tesz említést.57 Dévényi Endre - nyilván az adatközlő Németh Kálmán nyo
mán - szintén 33 károsult román családról és 44 sebesültről tud.5K A helyreállítási 
munkálatok megkezdése idején nyílt igazán alkalom a pontos kárfelmérésre. A 

50 NúMirrn, 1943. 209-212. 
51 NúMirni, 1943. 220. 
« PAÁI, 1939. 39. 
í l DÚVKNYI, 1944. 18. 
,4 Kétszázhatvan házat hamvasztott el a /;7~;r'r~ a bukovinai józseffalva községben. KU, 1939. május 21.5 
55 ]ózseffalvapusztulása. Horosz Be'la helyszíni beszámolója. II. KU, 1939. május 25. 5-6. 
'*• I'AÁl., 1939. 4. Az autodidakta néprajzkutató, a bukovinai születésű Sebestyén Ádám úgy tud|a, 

hogy a tűzvész 118 lakóházat, és azzal együtt minden ingóságot felemésztett. SlilllíSTYl'íN, 1989. 
51. ' 

S7 NHMCTII, 1943. 225.. 259-260., 276. 
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Romániai Magvar Népközösség a helyszíni vizsgálatok alap]án megállapította, 
hogy 127 telek égett porrá, ebből 43 volt a románoké, és 84 a magyaroké, és ösz-
szesen 198 magyar felnőtt és 248 magyar gyermek vált hajléktalanná.5'-* Bothmer 
Károly kolozsvári konzul a teljes kárösszeget minimálisan 15 00 000 lejre tette,60 

míg Bárdossy László bukaresti követ (későbbi miniszterelnök) a hivatalos szakér
tői becsléseket alapul véve 35 000 000 lejben valószínűsítette/'1 A források meg
egyeznek a kulturális, az egyházi és a gazdasági javak károsodásának mértékében. 
A község központjában álló kőépületek, így a katolikus templom, a katolikus pap
lak, és az állami iskola kisebb-nagyobb rongálódásokkal átvészelte a tűzvészt. 
Leégett ugyanakkor a fából emelt ortodox templom, és az egykori községháza. Az 
állatállományban sem esett nagy kár, öt tehén, egy csikó, körülbelül 30 sertés, és 
ugyanannyi juh veszett oda, igaz, a baromfiállomány teljesen elpusztult/'2 Súlyos
bította ugyanakkor a helyzetet, hogy a gazdasági felszerelések is mind a lángok 
martalékává lettek - éppen az aratási szezon kezdetén. Ez veszélybe sodorta a 
lakosság önellátáson alapuló további megélhetését is. A házas telkekre vonatkozó 
számok sem fejezik ki plasztikusan a pusztulás mértékét, mert inkább a jobb mó
dú és kiterjedtebb házas telkek tűntek el, terjedelemre nézve pedig a község belte
rületi telkeinek háromnegyed része ment tönkre. 

A helyszínre érkező erdélyi újságírókat - saját megfogalmazásuk szerint -
„borzalmas látvány" fogadta, a falu főutcája a földdel vált egyenlővé. Ilyen ször
nyű pusztítást csak háborús fényképeken lehetett korábban látni. Horosz Béla arra 
asszociált a falu látványa alapján, hogy az olyan, mintha egy repülőtámadás során 
teljesen lebombázták volna. Egy helyi illetőségű lakos, Fazekas György, aki végig
harcolta a világháborút, elmondta neki, hogy „a háborúban sok mindent látott, de 
ilyet még nem"/'3 A tűzvész napján kiérkező román közigazgatási hatóságok és 
rendvédelmi szervek először a szabad ég alá terelték az embereket, majd intézked
tek az elszállásolásukról, részben az épen maradt épületek falai között, részben a 
szomszédos községekben/'4 A következő napokban a falu nincstelenné vált lakói 
a sértetlen épületekben (plébánia, lakóházak konyhái, nagyobb alapterületű gazda
sági építmények: csűr, istálló) zsúfolódtak össze vagy alkalmi kalyibákat tákoltak 
maguknak. Az 1939 decemberében ide utazó Ignácz Rózsának elmondták, hogy 
több család a gyerekeikkel együtt még hónapokon keresztül a mezőn, a szabad ég 
alatt lakott. Az írónő egyébként groteszknek vélte, hogy a szövőiparáról híres 
székely faluban, ahol minden ruhaneműt házilag szőttek és varrtak, a székely gye
rekek most „szedett-vedett proletár ízű városi szeretetadomány-ruhákban jár
nak."65 

A józseffalvi magyarok megítélése szerint a környező falvak román nemzetisé
gű lakossága és a román hatóságok felemás módon viszonyultak a tragédiához és 

59 l.d. az. 5. sz. iratot. 
60 1x1. a 2. sz. iratot. Kgy június 20-án kis/álló román belügyminisztériumi tisztviselő szintén 15000 000 

lejre taksálta az újjáépítés költségeit. PAÁI, 1939. 42. 
61 I-d. az 1. sz. iratot. 
l'2 Az állatállomány veszteségeire vonatkozé) adatok Paál Árpádtól származnak. l'AÁI., 1939. 4. 

Sebestvén Ádám ezzel homlokegyenest ellenkező informáciéikat közöl. Szerinte a lakosok csak 
állataik csekély hányadát tudták megmenteni. SUHIIS'IYKN, 1989. 51. 
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az emiatt teljesen földönfutóvá vált magyarokhoz. Mint említettük, a mentesben a 
szomszédos Draguiestiből érkező románok is részt vettek. A józseffalvi idős em
berek nagy hálával emlékeztek vissza arra, hogy az egyik útszéli katolikus feszüle
tet a románok ásták ki, és vitték biztonságos helyre.66 Több forrás is utal arra, 
hogy a katasztrófa utáni napokban a román településeken élők is megmozdultak, 
és nemzetiségi hovatartozásra való tekintet nélkül küldtek adományokat, élelmi
szert (kenyeret, sót), ruhaneműt és petróleumot a károsultaknak.67 Egy suceavai 
vaskereskedő például ezer lej értékben mezei szerszámokat (kapát, kaszát) jutta
tott el Józseffalvára.68 A kolozsvári Szociális Missziós Nővérek rendjétől Németh 
Kálmán két olyan apácát kért, akik korábban már szereztek tapasztalatokat a gye-
rckgondozás és a szociális munka terén. A nővérek nemcsak a helyi magyar, ha
nem a román gyerekeknek is varrtak ruhát, ezenkívül segédkeztek a sebesültek 
ellátásában, az égési sebek szakszerű kötözésében. Paál Árpád megemlítette azt is, 
hogy mivel az ortodox templom leégett, előfordult, hogy az időközben elhunyt 
román lakosok lelki üdvéért is a katolikus templomban húzták meg a harangot.69 

Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk erről az érzékeny, sokszor az indulatokat is 
felkavaró problémáról, nem árt észben tartani, hogy Romániában 1938. március 
31-én egy királyi rendelettörvény értelmében feloszlatták a politikai pártokat és 
egyesületeket, és bevezették a diktatúrát.7" A napi sajtóban a cenzúra miatt nem 
lehetett mindent megírni. Németh Kálmán azonban a könyvében már beszámol
hatott azokról a jelenségekről is, amelyek nem az ilyesfajta példás összefogásra 
utaltak, hanem inkább az együttélés árnyoldalait domborították ki. így leírta azt, 
hogv a helyi magyar lakosság nagyobbik részét érintő és hajléktalanná tevő elemi 
csapás miatt valóságos — mai szóhasználat szerint — „katasztrófaturizmus" alakult 
ki. Még a távolabbi román városok és falvak iskolásait is elhozták autóbuszokon a 
tragédia színhelyére. A vezető tanárok a paplak kerítés nélkül maradt udvarát, a 
földön heverő tetőbádogokat és a nyomorulttá vált embereket mutogatták. Né
meth fültanúja lehetett annak, amint az egyik román tanár azt a megdöbbentő 
vélekedést magyarázta a tanítványainak, amit a magyar lelkész már a megyei pre
fektus szájából is hallott, nevezetesen, hogy az Isten az irredentizmusuk miatt 
büntette meg a magyarokat. Szinte nem volt olyan csoport, amely ne akarta volna 
látni személyesen a kissé megtört pap sebeit és égett haját, ennek érdekében a 
legravaszabb ürügyekkel csalták ki a plébánia kormos tornácára. A helyi magyarok 
egyébként sem túl hízelgőén vélekedtek a tűzvész miatt bűnbakká tett Ilié 
Berarról, akit Németh Kálmán egyenesen „pusztulásunk rosszangyalának" titu
lált.71 Berar feleségéről pedig úgv nyilatkozott, mintha annak felelőtlen viselkedé
sében eleve benne rejlett volna egy tűzvész lehetősége: „Bcrárné haszontalan, 
lusta asszony volt, akit a csendőrök már többször megintettek azért, mert a sza
badban tüzelt, s a szenet kint hagyta".72 Igaz, Horosz Béla ennél némiképp árnyal-
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tabban fogalmazott, és a tűzvészt „egy fél testére béna, nyomorék, félkegyelmű 
gyerek együgyű játékának" tulajdonította.7' 

A román hatóságok elfogult viszonyulása a magyarokhoz már az oltási, menté
si munkálatok alatt is kiütközött. A suceavai román tűzoltók megérkezésére ek
ként emlékeztek vissza a lakosok: „Mikor már leroskadtak a házak, végre megje
lentek a suceavai tűzoltók. Megálltak a plébánia épülete előtt, s a káplárjuk azt 
kérdezte, hogy a falu melyik részében laknak a románok. Rögtön előkerült a 
csendőr is, aki megfelelt a káplár lelkes és fajszeretetre valló kérdésére. Meg is 
indult a motorfecskendőjük Felszeg felé, de nem volt nagy szerencséjük, mert 
[...] elromlott a motorjuk".74 Ezt az epizódot Németh Kálmán is bosszúsan idéz
te fel, leírásából az derül ki, hogy a suceavai tűzoltók a beomlott ortodox temp
lomra és a román negyedre koncentráltak, ahol meg is mentettek egy pár ház
sort.75 Persze a rekonstrukció tekintetében ígéretekből ekkor sem volt hiány. 
Június 20-án, tehát már egy hónappal a katasztrófa után az elüszkösödött romok 
között terepszemlét tartó román megyei prefektus a következőket mondta: „Min
denkit egyforma jó szívvel fogunk segíteni, nemzetiségi különbség nélkül, akár 
magyar, akár román a károsult".76 A sajtónak és a nyilvánosságnak szóló szívélyes 
nyilatkozatoknak azonban ellentmond az, ahogy a prefektus nemzeti érzelmeiből 
kifolyólag az ügyről valójában vélekedett. Mire sikerült megállítani a tüzet, Né
meth Kálmán füstmérgezést kapott, és félig ájultan a földön feküdt, így akaratla
nul is végighallgatta a prefektus és a suceavai kórházigazgató beszélgetését, ami 
arról szólt, hogy itt a jó alkalom, hogy a falut teljesen elrománosítsák. így fejezték 
be: „Az Úristen kifüstölte őket, legalább nem nekünk kell ezt megtennünk". Az 
egész helyzet abszurditását jól jelzi, ami ezután történt: „Torz csúfságomat gúnyos 
részvét és mosoly kísérte. A csúfolódáson, kárörömön túl azonban kenyeret, sza
lámit, kolbászt és jellegzetes ánizsos pálinkát hoztak a népnek [t. i. a megyei pre
fektus és a román rendvédelmi szervek - S. A.], hogy felejtsenek."77 

Az újjáépítés megszervezése 

A napilapok híradásai szerint már rögtön az eseményt követő napokban a megyei 
prefektus felügyelete alatt egy ad hoc állami segélybizottság alakult meg, amelynek 
elnöke Németh Kálmán, tagjai pedig a helyi román iskolaigazgató, a román tanító, 
az ortodox pap, a községi román bíró, illetve egy román és egy magyar gazda 
voltak. A prefektus 50 000 lej gyorssegélyt utalt ki a hajlék nélkül maradt lakosok 
javára, és — mint említettük - a suceavai polgármesteri hivatal állami forrásból 
kenyeret és „más élelmiszert" osztott ki a károsultak között.78 Horosz Béla azt is 
konstatálta, hogy a segélyadományokból egyformán részesülhettek a román és 
magyar családok.79 A jászvásári katolikus püspök szintén átutalt 50 000 lejnyi 
gyorssegélyt, és még külön 4000 lej lelkészi kongruát. Mint említettük, június 

75 józseffalvapusztulása. Hons^Béia helyszíni beszámolója. II. K Ú , 1939. május 25. 5-6. 
71 DíiVLíNYI, 1944. 24. 
75 Nl'-Mimi, 1943. 221. 
7 6 P A Á L , 1939. 41 . 
77 DfivÚNYl, 1944. 25. 
78 Hatszáz, embert tett hajléktalanná a józseffalvi borziilmas tűzvész Ml. , 1939. május 23. 7. 
7'J Józseffalva pusztulása. Horvsz.Be/a helyszíni beszámolója. III. KU, 1939. május 26. 5-6 . 
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20-án egy háromtagú küldöttség szállt ki Józseffalvára terepszemle és végleges 
kárfelmérés céljából. Ennek tagja volt a suceavai megyefőnök, egy belügyi tisztvi
selő és a megyei főmérnök. A megyefőnök elmondta, hogy újjáépítik Józseffalvát, 
és a belügyminiszter felhatalmazására a pénzsegélyeket egy olyan nagyobb pénz
alapba fogják gvűjteni, ami kizárólag a község helyreállítását fogja szolgálni. Állító
lag addigra már Cscrnovicban tartottak egy jótékonysági estet, amiből 200 000 lej 
bevétel gyűlt össze, és hasonló estet kívántak rendezni Suceaván is, amelyből 7 0 -
80 000 lej bevételt reméltek. A belügyi tisztviselő kifejtette, hogy a maga részéről 
előterjesztést tesz, és a belügyminiszter bizonyára fog „néhány milliót" a józseffal
vi tűzkárosultak segélyezési alapja javára kiutalni.8" 

Németh Kálmán a tűzvész idején tapasztaltak miatt a magas beosztású állami 
tisztviselők hangzatos szólamai ellenére már a kezdetektől fogva nem sok reményt 
fűzött ahhoz, hogy a román hatóságok jóindulatúan viszonyulnak majd a magyar 
lakosság igényeihez. Az első napokban mintegy 125 000 lejnyi, nem szervezetten 
gyűjtött erdélyi segély érkezett Józseffalvára, ezen kívül egy erdélyi magyar vállal
kozó cg)' vagonnyi cserepet küldött Némethnek.81 Az állami segélybizottság tagjai, 
akiket Németh csak „nagy torkú íródeákokként" aposztrofált, minden nap vele 
mentek a postára, és kényszerítették, hogy a pénzt betegye az adópénztárba. In
dokuk az volt, hogy a szabadban háló magyar emberek kirabolhatják, mivel nincs 
kerítése, kutyája, kilométeres körzetben szomszédja, és azért, mert gyanús irreden
ta összeg is van a pénzek között, ami Magvarországról jöhetett.82 Ebből az ösz-
szegből a magyar családok azonban egyáltalán nem részesülhettek, mert a megyei 
elöl]áró a kárt szenvedett román családoknak utalta azt a következő indokkal: 
„Hisz ők is olyan emberek, mint a magyarok, akikkel éppen a magyarok akarnak 
különbséget tenni. Ami a józseffalviak címére érkezett Erdélyből, az is román 
pénz, mert Romániában gyűjtötték". A cserépküldeményt a megyefőnök önké
nyesen a józseffalvi állami iskolának ajándékozta. Az állami hatóságok szándéka 
világossá vált. Azon a címen, hogy közpénzeket csak a prefektúra kezelhet, azt 
akarták elérni, hogy a kárvallott román családok házait is a magyar pénzsegélyek
ből építsék vissza, ezért féltékenyen lecsaptak minden olyan szubvencióra, ami 
„egyoldalúan" a magvarok javára érkezett, és a román államapparátus frazeológiá
jában bevett fordulattal élve, „sértette az egyenlőség elvét" és ezzel „elhintette a 
két nemzet közötti gyűlölet magvát".81 

Eleinte csak az enyhíthetett a székelyek kétségbeesésén, hogy a többi bukovi
nai székely falu lakossága is egy emberként állt a józseffalviak mellé, szekereiken 
rendszeresen hoztak különféle élelmiszer- és ruhanemű-küldeményeket, háztartási 
eszközöket, földművelési szerszámokat, és munkaerőt adtak a romeltakarítás 
mihamarabbi befejezésére. Az egyes csomagokra akkurátusan felírták a kedvez
ményezett család nevét.84 Ugyanígy, Németh Kálmán is igyekezett pénzzé tenni 
minden ingó vagyonát, kiosztotta az egyházmegye vezetésétől kapott szubvenciót 
és a saját fizetését. Egy június 27-i állapotokat tükröző kalkuláció szerint a széke-

*" l'AÁi., 1939. 40. 
K1 NI-MKTII, 1943. 276. 
s: DÚVKNYI, 1944. 27. 
« NÍ-MI-TII, 1943. 259-260., 276. 
i" I'AÁI., 1939. 36-37. 
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Ivek ruhaneművel kielégítően, élelemmel még 10-12 napra előre el voltak látva."5 

Németh váratlanul megnövekedett feladatai miatt Hlekes Dénes hetente két alka
lommal is átnyargalt lóháton a hegyeken Józseffalvára, hogy segítsen neki a lelki 
szolgálat ellátásában.8fl 

Ebben a válságos helyzetben fogalmazódott meg Németh Kálmán fejében a 
magyarországi áttelepülés, áttelepítés gondolata, amiről bizalmasan értesítette 
Bárdossy László bukaresti magyar követet is.87 Ötlete nem mondható teljesen 
újszerűnek, a székelység körében hullámszerűen már korábban, jóval a tűzvész 
előtt fel-felbukkant az a különben minden alapot nélkülöző híresztelés, hogy a 
budapesti és a bukaresti kormány egyezséget kíván kötni a bukovinai székelyek és 
a Békés megyei románok kicseréléséről. Sebestyén Antal hadikfalvi plébános azt 
írta Krywald Ottónak, a Szent László Társulat ügyvezető elnökének, hogy „mint 
tapasztalom, népünk ezen telepítési gondolattól nem idegenkedik, és (...] papos
tól együtt szívesen telepednék minden község".88 Németh elmondta Elekesnek 
ezt az elképzelését, akinek reakciójából leszűrhető, hogy a bukovinai székelyek a 
rohamos elszegényedés és a fokozódó román állami presszió miatt felfokozott 
várakozással tekintettek egy ilyen eshetőség elé. „Az Istenre kérlek, még csak ne is 
beszélj ilyesmiről, mert azonnal piros lesz az ég Istensegíts, I ladikfalva és And
rásfalva, valamint Fogadjisten felett. Ezek megvárják az első szelet, és húsz helyen 
adnak gyufát az egész falunak, ha ilyen áron Magyarországra tudnak jönni" — 
hangzott a válasz.8'; Ugyanezt az egységes szándékot tapasztalta Ignácz Rózsa is 
egy Józseffalva újjáépítésén dolgozó istensegítsi fiúval beszélgetve. „Tudja, innen 
Józseffalvárói szívesen kitelepítettek volna egy-két leégett családot most nyáron az 
erdélyiek. De a papjuk nem engedte. Mert ha mi oda túl Istensegitsben meghalla
nánk, hogy a leégetteket viszik, mü és mind fejünkre gyújtanánk a házat [...]" -
mondta a fiatalember.*1 

A román államhatalom a falu újjáépítésének ügyére továbbra is úgy tekintett, 
mint a román állam és a többségi román társadalom kompetenciájára, és ezt köve
tően is megakadályozta a magyar magánszemélyek és az önszerveződő magvar 
kisebbségi társadalom pénzsegélyeinek odajuttatását annak érdekében, hogy a 
józseffalvi magyarok ne kerüljenek a helyi románságnál kedvezőbb helyzetbe. A 
helyi magyarság azonban éppen úgy érezte, hogy a magyar segélyek román kézre 
juttatásával a románok élveznek indokolatlan előnyöket. Azzal, hogy a román 
közigazgatási szervek központosították a segélyek elosztását, a székelyek jóval 
kedvezőtlenebb helyzetbe kerültek. Még azt sem lehetett kizárni, hogy a román 
hatóságok valójában a falu magyar lakosságának pauperizálására törekedtek, és 
azzal akarták szétszórni vagy elvándorlásra ítélni őket, hogy egzisztenciálisan és 
gazdaságilag teljesen kilátástalanná tették a helyzetüket. 

Időközben megindult az erdélyi magyarság gyűjtési akciója azért, hogy a talut 
önerőből építsék újjá. Az ezt szorgalmazó első felhívást - ismereteink szerint -
Horosz Béla tette közzé a Keleti Újság június 27-i számában. Ebben felvetette, 

85 I [OROSZ Béla: Építsük újjá jó^seffalvát! KÚ, 1939. május 27. 5. 
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hogy Józseffalvát esetleg egy egységes arculatú mintaközségként építsék újjá, az 
annak idején leégett román Diosti községgel példájára.l;l Ehhez csatlakozott május 
31-én a Magyar \Mpok cikke,';2 majd Fiedler István nagyváradi püspök június 6-i 
felhívása az adománygyűjtésre, amelyben az egyházi vezető közzétette, hogy maga 
is 10 000 lejt bocsát a károsultak részére.93 A mozgalom mellé állt Márton Áron 
gyulafehérvári püspök,94 majd a nem katolikus felekezetek főméltóságai is, így 
Vásárhelyi János református és Varga Béla unitárius püspök.95 A közadakozás 
megszervezésében tizenhét erdélyi magyar sajtóorgánum vett részt,% a különféle 
napilapok és hetilapok állandó rovatot nyitottak a Józseffalva rekonstrukciójára 
beérkezett összegek felsorolására. 

Az erdélyi magyarság 1939. február 11-én megalakuló, Bánffy Miklós nevével 
fémjelzett egységszervezete, a Romániai Magyar Népközösség, amely a királyi 
diktatúrában a magyarság képviseletére és érdekeinek megjelenítésére volt hiva
tott, igyekezett megteremteni a feltételeit annak, hogy az adományok biztonságo
san eljussanak az érintettekhez, és a román államhatalom különféle ürügyekkel ne 
foglalja le azokat. A Népközösségen belül a magyarság társadalmi életének meg
szervezésére szakosztályokat hoztak létre, amelyek a gyakorlati szervezőmunkát 
végezték.'-17 Az újjáépítés koordinálását a Népközösség társadalmi szakosztályának 
vezetője, Kós Károly és Albrecht Dezső, a társadalmi szakosztály titkára, egyben a 
kolozsvári Hitel című folyóirat szerkesztője vállalta. Kós Károly június első felé
ben két napot töltött Józseffalván, hogy személyesen mérje fel a körülményeket és 
az újjáépítés gazdasági, technikai, építészeti feltételeit. A Népközösség képviselői 
akként gondolkodtak, hogy mivel a bukovinai és vidéki román társadalom gyűjtési 
akciója, önkéntes adakozása a tönkrement román nemzetiségű családok javára 
esik, a magyar károsultakat a magyar társadalomnak kell felkarolnia. Az államra 
hárulna az a szerep, hogy adminisztratív eszközeivel és költségvetésével mindkét 
részen kiegészítse a társadalmi kezdeményezést. A legmegfelelőbb volna — tar
tották - , ha az állami vasúttársaság a szerelvényein érkező építési anyagot díjked
vezményben részesítené, vagy teljesen ingyenesen szállítaná. Az állam megteheti 
azt is, hogy a szerencsétlenül járt emberek — akik közül egynek sem volt ingatlan
biztosítása - adótartozásait az újjáépítésig ne hajtsa be, vagy teljesen engedje el. A 
Népközösség azt szerette volna, ha a társadalom, az állam, illetve a román és a 
magyar közönség közötti munkamegosztás ezen az elven valósulna meg.';s Kós 
Károly rövidesen elkészítette az újjáépítendő falu építészeti terveit. 

A dilemma, hogy mi legyen Józseffalva sorsa, továbbra is fennállt. Az áttelepí
tés, vagy az erdélyi magyarság összefogásával a teljes helyreállítás és a székely 
népesség megtartása a szülőföldjén. Csáky István külügyminiszter a neki jelentő 
Bárdossy László észrevételei alapján egyébként is attól tartott, hogy a józseffalviak 
szervezett áttelepítését Bukarest precedensnek fogja tekinteni és nyomást fog 

" I I OROSZ Béla: Építsük újjá Józseffalvát! KÚ, 1939. május 27. 5. 
n Fel kell építenünk Józsefialvát! \\\., 1939. május 31. 8. 
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" A Romániai Magyar Népközpsség értekezlete ajózseffalviak érdekében. Ml., 1939. július 18. 3. 
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gyakorolni Budapestre annak érdekében, hogy az erdélyi magyarokat is költöztes
se át. A magyar követ igyekezett eloszlatni felettese aggodalmait, és abbéli véle
ményének adott hangot, hogy ha az áttelepítést román részről precedensnek kí
vánják tekinteni, a példa követéséhez szüksége lenne a magyar kormány hozzájá
rulására. A magyar fél ugyanakkor mindig arra az álláspontra helyezkedhetne, 
hogy az áttelepítés Bukovinából, és nem Erdélyből történt, és egyébként is indo
kolt volna, ha az akció nem a magyar kormány részéről, hanem az egyik nagybir
tokostól, vagy birtokos egyházi hatóságtól indulna ki.,;y Bárdossy egyébként is 
rendkívül óvatosan kezelte az ügyet, és nem kívánta biztatni Németh Kálmánt. 

Az erdélyi segélyakció megindulása némi reménysugarat, és reális alternatívát 
jelentett a szülőföld elhagyásával szemben. Bárdossy július 10-i jelentésében arról 
értesítette a külügyminisztert, hogy a kezdeti felbuzdulás alábbhagyott, és már 
Németh Kálmán sem szorgalmazza annyira agilisán az áttelepedést.""1 Az ügy 
végére Teleki Pál miniszterelnök tett pontot azzal, hogy kérte, ejtsék el azt az 
elképzelést, hogy a tűzkárosultakat Magyarországra evakuálják. A kormányfő azzal 
érvelt, hogy ennek a — gazdaságilag egyébként is nehezen megvalósítható — terv
nek már az érdekeltek között sincsen pártolója. Ehelyett az erdélyi magyarság 
addig is szép sikereket felmutató gyűjtési akcióját kell előtérbe helyezni, mivel 
szilárd meggyőződése szerint az újjáépítés ügye ezzel eredményesen lezárható 
lesz. Szintén mellőzendőnek ítélte meg egy esetleges magyarországi országos gyűj
tés megindítását, mivel ez az erdélyi magyar nemzeti közösség nagv erőpróbája. 
„Nem akarnám ennek az erőpróbának a lendületét és jelentőségét azzal csökken
teni, hogy külországi, nyilvános gyűjtés jött az erdélyi magyarok segítségérc. [...] 
Maradjon meg a nyilvánosság előtt az a tudat, hogy az erdélyi magyarok tudnak és 
akarnak bajba jutott testvéreiken segíteni" — állt a miniszterelnök indoklásában.1"1 

Teleki tehát azt szerette volna látni, hogy az erdélyi magyarság ennek az akciónak 
a segítségével még jobban összekovácsolódik, ráébred együvé tartozásának tuda
tára, és demonstrálja gazdasági és szellemi önerejét, ami — különösen akkor, ha 
figyelembe vesszük a Magyarország és Románia közötti békeállapot törékeny 
mivoltát — a magyar kisebbség integritásának szempontjából nem lehetett mellé
kes. Ez a kohézió csak erősíthette az erdélyi magyarság körében azt a hitet, hogy 
egyre közelebb kerül a revízió várva várt megvalósulásához. 

Az újjáépítés technikai lebonyolítását illetően Kós Károly és Németh Kálmán 
ellentétes véleményt képviseltek. Előbbi szakképzett építészként a jövendő tűz
esetek megelőzése érdekében azt javasolta, hogy a falu házait vályogtéglából épít
sék fel. Noha utóbbi elismerte, hogy a fa veszélyesebb, mint a vályogtégla (tégla 
vagy nyerstégla), mégis „fapárü" maradt. Azzal érvelt, hogy egyrészt az erdős 
Bukovinában hihetetlenül olcsón lehet beszerezni az épületfát, másrészt a széke
lyek kiválóan értenek a famegmunkáláshoz és messze földön elismert ácsok, ezzel 
szemben a vályogvetést soha életükben nem tanulták ki. Azt már csak az 
1943-ban kiadott könyvében vallotta be, hogy- az áttelepedés gondolatát soha nem 
vetette el véglegesen, ezért a házakat úgy akarta megépíteni, hogy alkalomadtán 
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azok elemeikre bonthatók legyenek. A házak falait és tetőzetét farkasfogazással 
akarta megépíteni úgy, hogy a léceket és dcszkaelemcket szekercés bevágással meg
számozzák. „Ha az óra üt, és vonatot kapunk, akkor majd szétverjük a fészket és 
elvisszük a Hortobágyra" - állította.1"2 A Népközösség újjáépítésre létrehozott bi
zottsága ugyanakkor mégis Kós Károly elképzelései mellett tette le a voksát. 

A Népközösség képviseletében Albrecht Dezső és Seyfried Ferenc július első 
felében cg)' hetet tartózkodtak Józseffalván, ahol már Kós Károly terveinek tük
rében elkészítették a leégett telkek kataszteri felmérését, pontosan megvizsgálták a 
régi épületek elrendezését, méretét és belső berendezését. Bemutatták a falu nél
külöző lakosainak Kós Károly terveit, amelyek az ottani építkezési hagyományok, 
a gazdasági és az egészségügyi szükségletek figvclembcvételével készültek el. A 
tervek alapján azoknak a családoknak, akiknek volt állatállománya, az első lépcső
ben istállót építettek abból a célból, hogy kimenekített állataikat biztonságos kö
rülmények közé helyezzék a hidegebb idő beálltával. Az istállót kettéosztották 
úgy, hogy az cgvik rész a családok ideiglenes szükséglakhelvéül szolgált. Az istálló
rész és a lakrész bejárata közös volt. Azoknak a családoknak, akiknek korábban 
sem volt igaercje, azonnal lakóházat kellett építeni. Az istállóval egybeépített há
zak előtt az út felőli részen meghagyták a kétszobás ház részére a helyet. A tényle
ges lakóházak felépítését csak a második lépcsőben tudták volna megvalósítani, 
mivel a gyűjtésekből 1939-ben csak az első fázis kivitelezésre nyílt lehetőség. 

Még mindig tisztázatlan maradt azonban a gyűjtési akció és a segélyezés jogi 
háttere. A Népközösség vezetése ezért kezdeményezte a román kormánynál, hogy 
járuljon hozzá a gyűjtéshez úgy, hogy az a magyar szervezet ernyője alatt zajlik. A 
román belügyminisztérium végül — igencsak kevésnek bizonyuló — 200 gyűjtőív 
kibocsátását engedélyezte, amit szétküldtek a Népközösség regionális tagozatai
hoz azzal, hogy a gyűjtést tervszerűen végezzék el. Félő volt ugyanakkor, hogy a 
Suceava megyei prefektus még így is akadályozni fogja az összegyűjtött pénzado
mányok szétosztását. Erre azt a megoldást találták, hogy a gyűjtési akciót felekeze
ti köntösbe bújtatják, és a segélyek koordinálásával egy katolikus társadalmi szer
vezetet, az Erdélyi Római Katolikus Népszövetséget, és annak igazgatóját, Bálint 
Józsefet bízták meg, amely ezt a Népközösség társadalmi szakosztályával össze
hangolva és karöltve végezte. Az iratokból az derül ki, hogy a közigazgatási hie
rarchiában a suceavai megyei prefektus felett álló bukovinai királyi helytartót sike
rült meggyőzni arról, hogy- a magyarokat külön segélyezzék, így ennek az elhatáro
zásnak a megvcfőnöknek is fejet kellett hajtania.1"3 A józseffalviak támogatásából 
az Erdélyi Magvar Gazdasági Egylet is kivette részét. A szervezet művelési eszkö
zöket (kapát, kaszát) és vetőmagot küldött a károsultaknak, illetve igyekezett gaz
daköröket alakítani annak érdekében, hogy az újjáépítési munkálatokkal párhuza
mosan a józseffalviak szempontjából létfontosságú betakarítási munkálatok is 
megkezdődhessenek. 

A munka kivitelezésében a józseffalviak példátlan szervezettségről és fegye
lemről tettek tanúbizonyságot. A Népközösség pótlólagos munkaerőt bocsátott a 
vályogvetésre, egy munkavezető építőmestert és három vályogtégla készítő szak-
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munkást, akik megtanították a falu népét arra, hogy a falu agyagos határrészében 
hogyan kell a téglavetésre alkalmas talajt kiásni, meggyúrni és téglákká formálni. 
Az agyagtéglát nem tűzzel égették ki, hanem a nyári napsütésben szárítottak ki, 
hogy minél hamarabb használható legyen az épületek alapjainak lerakásához. Ösz-
szesen mintegy 200 fő segédkezett a téglavetésnél, minden családból legalább 
ketten, nem kis részben nők is. Az újjáépítésben résztvevő személyeket munkakö
zösségekbe osztották, az egyik kaláka a vályog formálásával, a másik a kirakásával, 
a harmadik a szárítással foglalkozott, míg más csapatok a törmelékeket takarítot
ták a telkekről, vagy a kiszáradt téglát hordták az építési területre. Ezt a hatalmas
ra duzzadt munkatábort más módon nem lehetett vezényelni, mint harangszóval. 
Csakúgy, mint a munka kezdetét minden reggel 6 órakor, a munka leállását is 
harangszó jelezte.104 Az összegyűjtött segélyekből a munka gyorsítására egy tégla
gyári gőzgépet is vásároltak.1"5 Az építőmunkához szükséges szállítási támogatá
sokat Németh Kálmán próbálta megszerezni, de hiába: a román államvasutak 
nem adott díjkedvezményt.1"6 

Az ismét váratlanul érkező természeti csapások azonban hátráltatták a munkát, 
ami Németh Kálmán megfogalmazása szerint a „fapártiak malmára hajtotta a 
vizet". Már készen volt 100 000 tégla, amikor egy felhőszakadás elöntötte a tégla
telepet.1"7 Augusztus közepére már félmillió tégla készült el, amikor egy jégverés 
tette tönkre a kidolgozott téglák jelentős részét, pont akkor, amikor a Katolikus 
Népszövetség és a Népközösség képviselői a faluban jártak.1"8 Az építkezések 
menetéről a továbbiakban annvi tudható, hogy augusztus 20-ra, a józseffalvi bú
csúra már készen álltak a házak betonalapjai, és ekkor került sor az első ház ün
nepélyes alapkőletételére. November 5-én tartották a 84 istállóval egybeépített 
szükséglakás felszentelését, amin megjelent Mihai Robu, Bálint József, Albrecht 
Dezső, Elekes Dénes és Sebestvén Antal is.ln'; Németh Kálmán 1939 karácsonván 
már azt hirdethette a templom szószékéről, hogy a Népközösség építőbizottsága 
beleegyezett a székelyek azon óhajába, hogy az újjáépítési munkálatok második 
lépcsőjében, 1940 tavaszán, fából emeljék fel a végleges lakóházakat. A bizottság 
tevékenysége csak arra fog szorítkozni, hogy a segélyekből kifizeti a gerenda- és 
deszkaanyagot. Ennek megfelelően a következő év tavaszán a vályogistállók előtt 
álló házakat Németh Kálmán ereded elképzelései szerint építették vissza, számo
zott gerendákból.11" 

A házak váza és tetőszerkezete 1940 őszére elkészült.111 A sors fintora azon
ban mégiscsak az, hogv az elemeire bontható faházakat nem vihették magukkal a 
józseffalvi székelyek Magyarországra. 1941. május 11-én a magyar és a román 
kormány képviselői aláírták a bukovinai székelyek áttelepítéséről szóló megálla
podást. Ez a nemzetközi okmány azonban - eltérően a magyar diplomácia koráb
bi elképzeléseitől - nem rendezte a felmerülő vagyonjogi kérdéseket, így a hátra-
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hagyott ingatlanok státuszát. A megállapodás értelmében ugyanis az áttelepülők 
magukkal vihették minden ingóságukat, ám megtiltották számukra gazdasági fel
szereléseik, a haszonállataik, gabona, valamint nagyobb mennyiségű élelmiszer 
elszállítását.112 Németh Kálmán ezért utólagosan igyekezett szimbolikus jelentősé
get tulajdonítani a szétszerelhető, ún. „stájer típusú" faházaknak, amelyekben kép
letesen olyan hidakat látott, amelyek összekötötték Magyarországot a bukovinai 
székelységgel, vagy másként szólva az „áttelepítés úttörői" lettek.1'1 

Az iratokról 

A forrásközlés a romániai magvar külképviseletek 1939. évi diplomáciai jelentése
it"4 és Németh Kálmán 1940. évi keltezésű levelét tartalmazza.115 A bukaresti 
magvar követség és a kolozsvári magyar konzulátus jelentéseiből egyértelművé 
válik, hogy a magyar kormánv - noha nem támogatatta a magyarországi országos 
gyűjtési akció tervét - a román kormány előtt eltitkolva maga is tekintélyes össze
get, 1 000 000 lejt folyósított az újjáépítés javára a központi költségvetésből.116 

A magyar kormány már csak azért sem kívánta felkarolni a magyarországi általá
nos gyűjtést, mert annak kezdeményezője az erdélyi magyarságba jórészt betagoló
dott magyar nyelvű erdélyi zsidóság volt.117 Csáky István külügyminiszter úgy vélte, 
hog)' külpolitikai okokból „sem magyar, sem román vonatkozásban" nem tartja 
kívánatosnak, hogy „ez a kifejezetten zsidó színezetű" gyűjtési akció létrejöjjön. A 
zsidóság részéről ez Magyarország felé nyilván propagandisztikus célokat szolgálna, 
Románia felé pedig csak káros hatásai lennének, mivel növelné a román politikai elit 
bizalmatlanságát és ellenszenvét az erdélvi magyar társadalom scgélymozgalma 
iránt.11K Teleki Pál miniszterelnök egy 1939. augusztus 14-i átiratából egyébként az 
olvasható ki, hogy a kormányfő nem zárta ki annak lehetőségét, hogy ha az erdélyi 
magyarság legitim vezetői az anyagi források kimerülése után a magyar kormányhoz 
fordulnak, akkor a kormány ismét szubvencionálni fogja az újjáépítés ügyét.119 Né
meth Kálmán könyvéből kiderül, hogy a magyar diplomácia más módon is segéd
kezet nyújtott az újjáépítéshez. A téglák gyúrásához a Fekete-patak medréből szi
vattyúzták ki a vizet, egy székely ácsokkal rendbehozatott szivattyúval. Erre — a 
tűzvész előtt elkobzott és feldarabolt tömlő pódására - a bukaresti magyar követség 
személyzete vásárolt egy 400 méter hosszú vadonatúj tömlőt.12" 

Az utolsó irat Németh Kálmán egyik, Teleki Pál miniszterelnökhöz írt levele, 
amit azért válogattunk a diplomáciai jelentések közé, mert megbízható informáci
ókat közvetít arról, hogy milyen stádiumban voltak az újjáépítési munkálatok 1940 
őszén. F.rre — jelenlegi ismereteink szerint — más primer forrás nem áll rendclke-
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zcsünkre annak ellenére, hogy Németh meglehetősen „grafomán" lelkész hírében 
állt, kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezett Erdélyben és Magyarországon, és 
baráti, vagy éppen a lelkészi szolgálatához kötődő kapcsolatait a nagy távolság 
miatt jobbára levelezés útján tartotta fenn. Különösen élénk levelezésbe kezdett a 
tűzvész után, erdélyi lapszerkesztőktől és értelmiségiektől kért segítséget a falu 
megmentéséhez. 

Németh Kálmánt 1940 tavaszán letartóztatták irredentizmus vádjával, aminek 
alapját öt lefoglalt, 1939 őszén írt levele képezte. Különösen terhelőnek bizonyult 
az a levele, amelyben egyik kolozsvári barátjának részletesen kifejtette a moldvai 
csángók helyzetét.1-1 Ügyének tárgyalására 1940. március 14-én került sor a cser-
novici hadbíróság előtt. A tárgyalásra tanúként behívták József falva román nem
zetiségű elöljáróit, a környező falvak ortodox papjait, Suceava megye egykori 
prefektusát, akik kivétel nélkül elismerő tanúvallomást adtak a vádlottal kapcso
latban, méltatták igyekvő és példamutató magatartását. Az ugyancsak tanúként 
berendelt Petru Pal hosszú vallomásban igazolta, hogy a józseffalvi plébános há
romszori látogatása Bakó megyében az ő személyének szólt, mint barátnak, és 
ugyanazon egyházmegye lelkészei között megengedett gyakorlat, hogy gyóntatá
sok során kisegítik egymást. A vallomások alapján a katonai ügyész ejtette a vádat, 
a hadbíróság pedig felmentette a vád és következményei alól.122 

Németh Kálmán publikált levelének pontos keletkezési dátumát nem sikerült 
megállapítanunk. A lelkész a második bécsi döntés után, 1940 szeptemberében 
átszökött a frissen megvont magyar-román határon, és szeptember 15-én már 72 
katonaköteles bukovinai székely legénnyel jelen volt Horthy Miklós kormányzó 
ünnepélyes kolozsvári bevonulásán. Személyesen kapcsolatba lépett Teleki Pállal 
annak érdekében, hogy megvitassák a bukovinai székelyek áttelepítésének a má
sodik bécsi döntéssel új értelmet nyerő tervét, a kormányfő azonban egyelőre 
türelemre intette az egyre agilisabbá váló lelkészt.121 A levelet október 24-én küld
te meg átiratban a Miniszterelnökség a Külügyminisztériumnak, így az nyilván 
még az előtt keletkezett. 
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