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A veszteség mögötti remény
A tragédia mellett a megmaradást is jelképezi a madéfalvi veszedelem

ISZLAI KATALIN

A Tamás József nyugalmazott 
püspök által celebrált ünnepi 
szentmisével nyitották meg a 

madéfalvi veszedelem 256. évforduló-
ja alkalmából tartott megemlékezést 
kedden a Szent Anna tiszteletére fel-
szentelt madéfalvi kápolnában. Ezt 
követően a Siculicidium-emlékműnél 
folytatódott az ünnepség, ahol első-
ként Csibi József, Madéfalva polgár-
mestere köszöntötte a jelenlévőket.

A szabadság mindenek előtt

Mint a községvezető ünnepi beszé-
dében kiemelte: az a társadalom, 
amellyel együtt élni kényszerítette 
a székelyeket a történelem, szelle-
mileg beszorult egy elavult rendszer 
rácsai közé. „Még ha sorjában jön-
nek is az úzvölgyi hangulatkelté-
sek, akkor sem szabad engednünk 
a provokációknak. Mi a tudatos 
építkezést, a gyűlöletmentes utat 

választjuk, mert ez visz 
előre. Magatartásunkkal 
igyekszünk példát mutatni 
annak a többségi társada-
lomnak, mely mind a gaz-
dasági fellendülés, mind 
a szellemi megújulás terén 
elég gyengén teljesít. Össze-

tartozunk, Bonyhádtól Madé-
falváig. Felelősek vagyunk azért a 
helyért, ahol élünk. A szülőföldün-
kért, közösségeinkért és egymásért 
is” – hangsúlyozta Csibi. 

A továbbiakban Borboly Csaba 
Hargita megyei tanácselnök arról be-
szélt, hogy a székelyek az elmúlt ezer 
évben hozzászoktak a harchoz, és az 

összes eddigi csatát őrzi a közösségi 
emlékezet. „A székely emberek azon-
ban nem csak a csatákra emlékeznek, 
hanem azt is pontosan tudják, hogy 
ha a haza úgy kívánta, az első sorban, 
az élvonalban álltak. A székelyek szá-
mára egy valami mindig előrevalóbb 

volt minden birodalmi érdeknél. Min-
dennél fontosabb volt, hogy szabadok 
legyenek szülőföldjükön, otthona-
ikban” – fogalmazott Borboly. Hoz-
zátette: a székelyek szabadságjogait 
gyakran ostromolták, és teszik ezt 
ma is, mivel a hatalom nehezen vise-
li a különállást. „Ha valamelyik kö-
zösség saját sorsáról kívánt dönteni, 
zendülést kiáltottak. Pedig a székely 
emberek sohasem akartak többet, és 
nem akarnak ma sem, minthogy meg-
törjön az ezeréves törvény, és a közös-

ségünk sorsa ne legyen a nagyhatal-
mak kénye-kedvének kiszolgáltatva. 
Hogy a nagy népek ne visszaéljenek a 
hatalmukkal, hanem vállalják a fele-
lősséget a kis közösségekért, a bizton-
ságunkért, a jövőnkért és a hitünkért” 
– zárta a gondolatmenetet Borboly.

Győztes és vesztes csaták

Sebestyén István népdalénekes rö-
vid előadása után Pánczél Károly 
magyar országgyűlési képviselő, a 
Nemzeti Összetartozás Bizottság el-
nöke szólt a megemlékezőkhöz. Kö-
szöntő beszédének elején csodának 
nevezte, hogy január 7-én magyar 
nyelven emlékezhettek meg a madé-
falvi veszedelem áldozatairól. „Ha 
visszanézzük a mögöttünk lévő vi-
haros évszázadokat, csoda, hogy ma 

itt vagyunk, magyarul beszélünk, 
csoda, hogy itt meg tudunk emlé-
kezni” – emelte ki a képviselő. Arra 
is kitért, hogy 1764. január 7-e egy 
fordulópont volt, ez a dátum a szé-
kelyek mészárlásaként íródott be a 
történelembe. „Több mint kétszázan 

vesztették életüket a vérfürdőben. 
Ugyanakkor nem szabad, hogy a ma-
défalvi mészárlás emlékköve csak 
ezt üzenje számunkra. Kell hogy 
lássuk a veszteség mögött a reményt 
is. A megpróbáltatásokra ugyanis 
nekünk, magyaroknak már régóta 
megvan a válaszunk. Ez pedig a 
mindennek ellenére való megma-
radás” – húzta alá Pánczél Károly. 
Ezt követően arról beszélt, hogy az 
elmúlt 10 évben a magyar kormány 
egy olyan sikeres, határokon átívelő 

nemzetpolitikai koncepciót valósít 
meg, amellyel támogatják a Szé-
kelyföldön vagy a Kárpát-medence 
bármely pontján élőket, illetve szü-
lőföldjükön való megmaradásukat, 
boldogulásukat.

A megemlékezés utolsó felszóla-
lójaként Tánczos Barna szenátor egy, 
az elmúlt évre való visszatekintés 
után azt a következtetést vonta le, 
győztes és vesztes csatákat is tudha-
tunk magunk mögött. A győztesek 
között megemlítette az európai parla-
menti választásokkor tapasztalt erős 
magyar összefogást, a vesztesek kö-
zül pedig a június 6-ai úzvölgyi teme-
tőfoglalást. „Minden egyes gyerek, 
akit fi atal családok vállalnak Szé-
kelyföldön, egy győztes csata. Ahogy 
győztes csata minden egyes óvoda, 
napközi vagy házi feladat, minden 
egyes előadás a kis kultúrházakban 
vagy a telt házas színházakban. (...) 
Ezeknek az apró, mindannyiunk 
által megküzdött apró harcoknak 
a győztes csatái azok, amelyek ez-
előtt 256 évvel is fel tudták állítani a 
térdre kényszerített székely közös-
séget, és ezek tartanak életben ma 
is egy erős közösséget” – mutatott 
rá Tánczos. A beszédek után a je-
lenlévők elhelyezték a kegyelet ko-
szorúit, majd közös imával és him-
nuszénekléssel zárult az esemény.
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Mint várható volt a Ludovic Or-
ban vezette kormány Mara 

Togănelt, a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) megyei tanácsosát és egyben 
az alakulat nőszervezetének elnökét 
nevezte ki Maros megye prefektu-
si tisztségébe. A 40 éves marosvá-
sárhelyi születésű politikus azt a 

Mircea Duşát váltja, aki korábban 
Maroshévíz polgármestereként, 
Hargita megye országgyűlési kép-
viselőjeként, majd prefektusaként, 
védelmi miniszterként és államtit-
kárként politizált. Duşa december 
elején nyújtotta be a lemondását, 
egy hónapon keresztül a kormány-
hivatalt Nagy Zsigmond alprefek-
tus vezette. Szintén a tegnap óta a 
megyének új főtanfelügyelője van: 
az oktatásügyi minisztérium a Szo-

ciáldemokrata Párt által támogatott 
Ioan Macarie helyébe a PNL szász-
régeni önkormányzati képviselőjét, 
Claudiu Gabriel Bîndilát nevezte ki.

Magyarellenes elődöket váltva

A Maros megyei magyar közösségnek 
mindkét tisztségviselőről jó vélemé-
nye van. Mind Togănelt, mind Bîn-
dilát kiegyensúlyozott személynek 
tartják, akik nem ártották be magu-
kat a kisebbségellenes hecckampá-
nyokba. Éppen ezért a továbbiakban 
is megfontoltságot és korrektséget 
vár Mara Togăneltől Kovács Levente, 
az RMDSZ Maros megyei ügyvezető 
elnöke, akinek az új prefektus eddig 
a megyei képviselő-testületben volt 
kolléganője. Kovács reméli, hogy a 
hétfőn este kinevezett kormánybiz-

tos legalább annyiban fog különböz-
ni elődjétől, Mircea Duşatól, hogy 
nem huny szemet bizonyos törvény-
telenségek fölött. Példaként Maria 
Precup szászrégeni polgármester, 
valamint a marosvásárhelyi exli-
berális tanácsosok esetét hozta fel, 
akiknek törvényes felfüggesztését a 
prefektúra jogászai úgy „menedzsel-
ték”, hogy a bíróság segítségével a le-
hető legegyszerűbben visszaszerez-
hették széküket. „Ezen túlmenően a 
magyar kérdésekben is korrektséget 
várunk el a kettős mérce helyett” – 
hangsúlyozta az RMDSZ ügyvezető-
je. Az utóbbi öt évben Maros megye 
élén három kimondottan magyarel-
lenes prefektus állt, akik közül Va-
sile Oprea és Lucian Goga ádáz haj-
tóvadászatot folytattak a közösségi 
szimbólumok ellen.

Népszerű tornatanár 
a főtanfelügyelő

Az 52 éves új főtanfelügyelő Marosvásár-
helyen született, de hosszú ideje Szász-
régenben él és dolgozik. A tegnapig a 
Petru Maior Iskolaközpont testnevelés-
tanára és igazgatója volt, emel-
lett a helyi önkormányzat 
PNL-s képviselője. Egykori ta-
nítványa, jelenlegi kollégája, 
Budai Barna szerint Claudiu 
Gabriel Bîndilă mind magán-, 
mind szakemberként nagyra 
értékelhető. A város alpolgármestere, 
Márk Endre is hasonlóan vélekedik róla: 
szavatartó, megbízható és kiegyensú-
lyozott férfi ként jellemzi. Mint mondta, 
ő volt az egyetlen liberális tanácsos, aki 
a múlt ciklusban nem nyergelt át a nyer-
tes szociáldemokrata alakulatba. 

A magyarok korrektséget várnak az új prefektustól
• A magyarság körében is pozitív megítélésnek örvend
a tegnaptól prefektusi, illetve főtanfelügyelői tisztsé-
get betöltő két Maros megyei liberális politikus, Mara
Togănel, illetve Claudiu Gabriel Bîndilă. Míg az előbbi
kinevezése várható volt, addig a szászrégeni testne-
velőtanár „előléptetése” meglepetésnek számít.

Megemlékezés 
Csíkszentmihályon 
A már hagyományosnak számító 
madéfalvi ünnepség mellett 
idéntől Csíkszentmihályon is 
megemlékeznek 1764. január 
7-éről, a Siculicidium napjáról. A 
mai madéfalvi emlékmű helyén 
ugyanis eredetileg egy kőkereszt 
állt, amely ma a csíkszentmihályi
templomkertben található. A 
vérengzésnek egyébként négy 
szentmihályi áldozata is volt.

A madéfalvi veszedelem
256. évfordulója alkalmából 
tartottak megemlékezést
▾ F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

• „A megpróbáltatásokra nekünk, magyaroknak már régóta megvan a válaszunk, ez pedig a mindennek ellenére
való megmaradás” – fogalmazott Pánczél Károly magyar országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bi-
zottság elnöke a madéfalvi veszedelem 256. évfordulója alkalmából tartott keddi megemlékezésen Madéfalván.




