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A hányatott sorsú bukovinai 
székelyekről emlékeztek meg 
Marosvásárhelyen Ábrám Zoltán 
könyvbemutatója alkalmából. 
Lapunk külső munkatársa, az 
orvos közíró azután ragadott tol-
lat, miután sikerült ellátogatnia 
Bukovinába, és felkereste őket 
az al-dunai otthonaikban.

 » SZUCHER ERVIN

N em állt le teljesen a járvány-
ügyi intézkedések miatt Ma-
rosvásárhely kulturális élete: 

miközben a múlt hét második felé-
ben két könyvbemutatót is lemond-
tak a szervezők, vagy éppenséggel 
a szerzők, a Maros Művészegyüttes 
új székházában az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület (EMKE) 
Ábrám Zoltán Bukovinától az Al-Du-
náig című riportkötetét mutatta be. 
Ez alkalommal zenével és múltidé-
zéssel a szülőföldjüket, majd a vá-
lasztott, illetve kijelölt otthonukat 
többször is elhagyni kényszerült bu-
kovinai székelyekre emlékeztek. Ki-
derült, hogy nemcsak a tömbben élő 
magyarok, de még a leszármazottak 
sincsenek teljesen tisztában őseik 
eredetével és megpróbáltatásaival. 
Sokan még ma is csángóknak neve-
zik a Mária Terézia idejében történt 
erőszakos sorozás elől Moldvába 
menekülő székelyeket. És míg ezt a 
jóval később és kerülőúton Magyar-
országra jutott utódaik sértőnek tart-
ják, az erdélyi leszármazottakat egy-
általán nem zavarja. Holott a magyar 
nemzet két népcsoportjának csak a 
sorsa hasonló. A madéfalvi vesze-
delem után menekülő székelyek-
nek annyi közük van a csángókhoz, 
hogy néhány esztendeig Moldvában 
szétszóródva, jobbára csángó falvak-
ban húzták meg magukat. Miután a 
Habsburgok 1774-ben megszerezték 

Bukovinát, az osztrák–porosz hábo-
rúban kitűnt Hadik András tábornok 
összegyűjtötte a térségben szétraj-
zott székelyek egy részét, és Buko-
vina öt falujába letelepítette őket. 
Bő száz évvel később a magyar kor-
mány mintegy négyezer bukovinai 
székelyt az Al-Duna mentére, Herte-
lendyfalvára, Sándoregyházára és 
Székelykevére költöztetett. Másokat 
az ezredforduló környékén Erdély 
szórványosodó vidékeire telepített. 
A legtöbb leszármazott ma Hunyad 
megyében, Déván, Csernakeresz-
túron, Sztrigyszentgyörgyön és Vaj-
dahunyadon él. „Bukaresti egyetemi 
éveim alatt, az Előre nyomdászának, 
a néprajzkutatással foglalkozó dévai 
származású Zsók Bélának köszönhe-
tően ismertem meg igazából őseim 
történelmét” – idézte fel „identitá-
sával való találkozását” az EMKE 
Maros megyei alelnöke, Fazakas 
Ildikó. A fővárosba szintén Dévá-
ról érkezett akkori diáklány a 70-es 
években ébredt rá, mekkora kincs 

lapul szülővárosában. H. Szabó Gyu-
la közíró szavai jutottak eszébe, aki 
egyszer azt mondta, hogy az ember 
akkor látja meg, milyen szép a saját 
faluja, amikor a szomszéd település 
dombjairól szemléli. A ma már Ma-
rosvásárhelyen élő Fazakas Ildikó 
örömmel nyugtázta, hogy Hunyad 
megyében magyarországi segédlet-
tel „tanulják vissza” a rég elfelejtett 
bukovinai székely néptáncokat és 
népszokásokat. „Nem épp azt, amit 
őseink 1887-ben jártak, de még ez is 
több, mint semmi” – mondta.

A könyv megírásával szintén a 
hagyományápolás és egyáltalán a 
népcsoport jobb megismerése volt 
Ábrám Zoltán célja. A vásárhelyi 
közíró azt tapasztalta, hogy kirán-
dulásaik során mind az erdélyi, 
mind az anyaországi magyarok 
jobbára csak a gyimesi csángókig 
jutnak el, és az ezeréves határtól 
visszafordulnak. Az, amit az öt bu-
kovinai faluban látott, tapasztalt, 
elszomorította. Nemcsak a széke-

KÖTETET MUTATTAK BE VÁSÁRHELYEN A HÁNYATOTT SORSÚ NÉPCSOPORT MADÉFALVÁTÓL ÉRDIG VEZETŐ TÖRTÉNELMÉRŐL, JELENÉRŐL

Viharvert história a bukovinai székelyeké 
lyek távoztak vagy haltak ki a 
nyolc évtizeddel ezelőtt még élet-
erős településekről, az elbozóto-
sodott temetők is elhagyatottság-
ról tanúskodnak. Bár merőben 
más, mégsem túl biztató a helyzet 
az Al-Duna mentén fekvő falvak-
ban. Miután a második világégés 
ideje alatt a magyar kormány a 
székely lakosság maradékát Bu-
kovinából a Vajdaságba telepítet-
te, a háború vége felé az emberek-
nek megint menekülniük kellett: 
ezúttal Joszip Broz Tito parti-
zánjai elől. Így kerültek mintegy 
tizenháromezren a Völgységbe, 
Tolna és Baranya megyébe, a ki-
telepített szászok házaiba.

„Az öt bukovinai faluban – And-
rásfalván, Hadikfalván, Józseff al-
ván, Fogadjistenen és Istensegít-
sen – egykor otthonra lelt, előzőleg 
éveken, évtizedeken át Moldvában 
meghúzódó menekült székelyek 
és leszármazottaik a bukovinai 
székelyek. Ők a hontalansággal 
leginkább megpróbált, szülőföld-
jük elhagyására legtöbbször kény-
szerített magyar népcsoport tagjai. 
Mindezt bizonyítják monarchiabeli 
kirajzásaik, hazahozataluk a má-
sodik világháború idején, az újabb 
megpróbáltatások, menekülések, 
átmeneti, majd végleges letele-
pedésük Dél-Magyarországon, 
sőt még azon túli vándorlásuk is” 
– írja könyvében Ábrám Zoltán. 
A szerző tapasztalatai szerint a 
bukovinai székelyek Madéfalvától 
Érdig vezető történelme a legvi-
harvertebb magyar história. Áb-
rám úgy véli, miközben a változó 
országhatárokon kívül rekedt, a 
magyar identitás peremvidékén a 
nélkülözésben vallásához rendkí-
vüli mértékben ragaszkodó, idő-
szakonként magyar iskola nélküli, 
ám sajátos kultúráját gazdagító és 
közkinccsé tevő bukovinai magya-
rok a nemzet óriásaivá váltak.

 » Az öt buko-
vinai faluban 
– Andrásfalván, 
Hadikfalván, 
Józseff alván, 
Fogadjistenen 
és Istensegít-
sen – egykor 
otthonra lelt, 
előzőleg éveken, 
évtizedeken át 
Moldvában meg-
húzódó menekült 
székelyek és 
leszármazottaik 
a bukovinai szé-
kelyek.

 » K. J.  

E lmarad Varga Csaba, a Kalifa Alpin 
csapat nagyváradi hegymászó-

jának áprilisra tervezett Mount Eve-
rest-expedíciója, miután Kínát köve-
tően a hétvégén a nepáli kormány is 
bejelentette, hogy a tavaszi szezonra 
nem ad ki mászóengedélyeket – kö-
zölte Bíró Dániel, a Kalifa Alpin csa-
pat kommunikációs menedzsere az 
MTI-vel. Varga Csaba áprilisban indult 
volna a Mount Everest meghódításá-
ra, hogy első magyarként mássza meg 
oxigénpalack nélkül a világ legmaga-
sabb, 8850 méter magas csúcsát – ol-
vasható a tájékoztatóban. Az eredeti 
tervek szerint a hegymászó a kínai 
oldalról próbálkozott volna a 8850 
méteres csúcs elérésével. A csütörtö-
ki kínai döntésre reagálva „elkezdtük 
az átszervezést a nepáli oldalra” – fo-
galmazott Bíró Dániel, hozzátéve, „a 
WHO március 11-i közleményét köve-
tően, amelyben világjárványként hi-
vatkoztak a Covid-19-re, és agresszív 

lépésekre szólították fel az országok 
vezetőit, Nepál helyesen járt el”. A csa-
pat kommunikációs vezetője hangsú-
lyozta: a dél-ázsiai ország gazdasága 
nagyrészt a turizmusra és ezen belül 
elsősorban a hegymászásra támasz-
kodik, így az országra súlyos csapást 
jelent egy ilyen döntés. Nyolcezres ex-
pedícióknál a szezonokat a monszun 
időszak határozza meg, így Nepálban 
tavaszi és őszi, míg Pakisztánban 
nyári mászószezonról beszélhetünk – 
idézi a tájékoztató Varga Csaba hegy-
mászót. A koronavírus miatt most a 
tavaszi szezonban nem adnak ki má-
szóengedélyt, azonban remélhetőleg a 
nyári és az őszi szezonban lesz lehető-
ség 8000-es hegycsúcs megmászására 
– tette hozzá. „Töretlenül folytatom az 
edzésmunkát, igyekszem úgy tekinte-
ni erre az időszakra, mint lehetőségre, 
hogy még felkészültebben vághassak 
neki az Everest első magyar, pótlóla-
gos oxigén nélküli megmászásának 
– a cél nem változott!” – fogalmazott 
Varga Csaba.

Elmarad Varga Csaba hegymászó tavaszi Mount Everest-expedíciója

Marosvásárhelyen könyvbemutatóval, zenével is emlékeztek a hányatott sorsú bukovinai székelyekre 
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Varga Csaba reméli, a nyári és az őszi szezonban lesz lehetőség 8000-es hegycsúcs megmászására




