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Madéfalván megemlékeztek 
a Habsburg császári csapatok 
1764-es székelyellenes vérengzé-
sének áldozatairól csütörtökön, 
az esemény 257. évfordulóján. 
A Siculicidium emlékművénél 
elmondott beszédében Potápi 
Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős állam-
titkára kijelentette: a székely 
szabadság nem választható el az 
egész magyarság szabadságától a 
Kárpát-medencében.

 » KORPOS ATTILA

A madéfalvi veszedelem 257. év-
fordulóján a székely áldozatok-
ra emlékeztek csütörtök délelőtt 

a Siculicidium-emlékműnél. „Kezdjük 
itt az évet, bízzunk a járványból való 
kilábalásban, és hogy újra szabadon 
lehetünk együtt!” – hangsúlyozta 
2021, a nemzeti újrakezdés éve jegyé-
ben Potápi Árpád János, a budapesti 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára. Megemlítette, év-
ről évre a madéfalvi megemlékezés az 
év első fontos eseménye, és minden 
évben ott van az újrakezdés reménye. 

Idén azonban az is újrakezdésre sar-
kall, hogy a Magyar Állandó Értekez-
let 2021-et a nemzeti újrakezdés évévé 
nyilvánította. „Egy ilyen keserű ese-
mény hogy adhat reményt? Száz évvel 
Trianon után is elmondhatjuk, a ma-
gyarság jövője azon múlik, hogy meg 
akarunk-e maradni és össze tudunk-e 
fogni. A székelység bizonyságot tett az 
elmúlt száz évben, hogy nincs híján e 
szándéknak. A folytatás most rajtunk 
is áll” – mutatott rá Potápi.

Madéfalva polgármestere, Szentes 
Csaba úgy fogalmazott: ennyi idő után 
is érvényes a kijelentés, miszerint a 
székely ember megbocsájt, de nem 
felejt. Negyed évezred után is min-
den székely fejében ott él az 1764-es 
dátum. Mint mondta, tisztelet illeti 
azokat, akik a császári csapatok be-
törése nyomán egészen Bukovináig 
menekültek, ahol új életet kezdtek. „A 
hatalmi harcok ma is zajlanak. Ma sem 
lehetünk gyávák, nem gyengélkedhe-
tünk. A mi fegyverünk az összefogás 
kell hogy legyen közösségünkben, 
megyéinkben, térségeinkben” – fogal-
mazott, megjegyezve, hogy az utób-
bi években erős közösség forrt össze 
Madéfalván. Borboly Csaba, a Hargita 
megyei önkormányzat elnöke beszé-
dében elmondta, emlékhelyeink és 
múltunk mindig emlékeztetni fognak, 

hogy elődeink mit akartak elérni, és 
miért harcoltak. „Erőfeszítéseinkben 
egymásra és a magyar államra egy-
aránt számíthatunk. Olyan közeget 
kell építenünk, ahol kevesebb a harc, 
munkánk pedig példaértékű” – emelte 
ki a Hargita Megyei Tanács elnöke. Az 
évfordulóra kiadott nyilatkozatában a 
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke 
arra buzdított, hogy ki-ki gyújtson ott-
honában gyertyát a hősök emlékére, 
vigyen egy szál virágot a települése 
hagyományait őrző emlékműhöz, és a 
virtuális térben is jelezze, aki Madéfal-
vára emlékezett. Az 1764-es madéfalvi 
vérengzés során a császári csapatok 
több száz székelyt mészároltak le. A 
támadás előzménye, hogy Mária Te-
rézia császárnő 1760-ban elrendelte a 
székely határőrség újbóli felállítását. A 
székelyek sérelmezték, hogy az új sza-
bályok szerint idegenben is kell majd 
szolgálniuk német nyelvű vezénylet 
alatt, és nem nyerhetik vissza régi sza-
badságjogaikat katonai szolgálatuk 
fejében. Sokan közülük elbujdostak az 
erőszakos sorozás elől, mintegy 2500-
an azonban összegyűltek Madéfalván, 
és tiltakozó petíciót fogalmaztak Mária 
Teréziának. A császári csapatok 1764. 
január 7-én hajnalban váratlanul rátá-
madtak Madéfalvára. A támadás meg-
törte a székely ellenállást.

 » SIMÓ HELGA

Sorin Cîmpeanu oktatási minisz-
ter úgy becsüli, hogy a diákok 20 

százaléka nem vette át a minisztérium 
által megígért táblagépeket, mert nem 
tudták, vagy mert már nem volt rá 
szükségük. Jelezte: vannak olyan gye-
rekek, akik egyáltalán nem kaptak, 
míg másoknak 2-3 is jutott a minisz-
tériumtól, a polgármesteri hivataltól 
vagy a különféle szponzoroktól. Arra 
a kérdésre, hogy az oktatási miniszté-
riumnak sikerült-e szétosztania az on-
line oktatást segítő 250 ezer táblagé-

pet, Cîmpeanu a Digi24 televízióban 
azt válaszolta, hogy most mindegyi-
ket kiosztották, de ez nem azt jelenti, 
hogy az eszközök eljutottak a diákok-
hoz. „Egyesek azért nem jelentkeztek 
értük, mert nem tudták, hogy meg-
érkeztek a táblagépek, mások azért, 
mert nem kellett nekik” – nyilatkozta 
az oktatási miniszter. Mint mondta, 
hangsúlyos az egyenlőtlenség, a dol-
gok összezavarodtak, az események 
túl gyorsan követték egymást, ez egy 
olyan helyzet, amelyet észszerűen, 
felelősséggel kell rendezni. Az on-
line iskola működéséről Cîmpeanu 

azt mondja, hogy egyes megyéktől 
olyan jelentéseket kapott, miszerint 
az online oktatás 90 százaléka feletti 
arányban problémamentesen zajlott, 
amit ő nem hisz el. „Ragaszkodom 
a valódi jelentésekhez, mert láttam 
egyes megyékből származó jelentése-
ket, miszerint az online oktatás 92–96 
százalékban tökéletesen sikerült. Erre 
reagálva egyértelműen kijelentettem: 
nem hiszem el. Ha ez lenne a helyzet, 
akkor most nem lennének problé-
máink. Ezért kérjük a jelentéseket” – 
idézte a News.ro hírportál az oktatási 
miniszter szavait.

 Erdélyi tudósítások 2021. január 8–10.
péntek–vasárnap

Az unalom
idén is kizárt

Rég volt utoljára ennyire érvényes a poén, miszerint megjó-
solni mindig a jövőt a legnehezebb, mint amikor az ember a 
2021-es esztendő kapcsán bocsátkozik a várható események 
megsaccolásába. És még csak nem is azért, mert erre az évre 
is rányomja még a bélyegét a koronavírus-járvány, bár termé-
szetesen az egyik legmeghatározóbb tényező még mindig a 
pandémia marad. Ráadásul gyaníthatóan egész évben. Bár a 
szakemberek azzal biztattak, hogy már nyárra normalitáskö-
zeli állapotok köszönthetnek be a vakcina megjelenése nyo-
mán, kérdéses, hogy az összeesküvéselmélet-hívő és -gyártó 
oltásellenesek koronavírusnál jóval agresszívabban terjedő, 
penetráns ostobaságai nyomán mikorra sikerül elérni a 60-
70 százalékos átoltottságot. Eddig úgy tűnik, hogy az illetéke-
sek sikerrel vették az oltási kampány első akadályait. Az igazi 
megmérettetés viszont a jövő héten kezdődő második fázis 
lesz: az összesen 5,5 milliónyi idős, krónikus beteg és straté-
giai ágazatokban dolgozó polgár oltása során derül majd ki, 
hogy sikerült-e logisztikai szempontból úgy megszervezni az 
oltási kampányt, hogy akadálymentes és folyamatos legyen. 
Mint ahogy az is létfontosságú, hogy rendelkezésre álljon a 
megfelelő mennyiségű vakcina, így az EU által rendelt szál-
lítmányok mellett a kormánynak saját erőből is oltásokat kell 
vásárolnia. Az oltóanyagért zajló nemzetközi versenyt és a 
bukaresti illetékesek eddigi, a legjobb esetben is teszetoszá-
nak nevezhető hozzáállását tekintve ez nem lesz egyszerűen 
kivitelezhető feladat. Mindeközben pedig az oltási hajlandó-
ságot növelő kampányra is nagy szükség lenne. De az eddigi 
jelek alapján a kormánynak nem csupán a külső ellenséggel 
kell megbirkóznia. Hanem önmagával is. A döcögős koalíci-
ós tárgyalások alapján úgy tűnt, hogy az első konfl iktusok a 
koalíció két nagyobbik pártja, a PNL és az USR–PLUS között 
robbannak majd ki, miután mindkét párt nagyjából ugyana-
zon választói réteg szavazataiért küzd. Azonban kiderült: a 
liberálisoknak elsősorban a párton belüli nézetkülönbségek-
kel kell megbirkózniuk. Amelyek annak nyomán bukkantak 
felszínre, hogy egyes területi szervezetek politikusai – ki-
emelten az erdélyiek – úgy vélik: Ludovic Orban pártelnök túl 
sok kulcsfontosságú tárcát engedett át a koalíciós partnerek-
nek csak azért, hogy a képviselőház elnöke lehessen. Florin 
Roman, a párt egyik vezető arca máris előre vetítette, hogy az 
idei év az alakulat vezetői stílusa megújulásának esztendeje 
kell hogy legyen. Nem mintha ezzel együtt nem zajlana ke-
mény brusztolás a PNL és az USR–PLUS között: a prefektusi 
tisztségek elosztása körüli meddő viták és az egymás irányá-
ba diszkréten megeresztett becsületsértések azt vetítik elő-
re, hogy igencsak konfl iktusos kormányzásnak nézünk majd 
elébe. Mindezt egy olyan évben, amelyre a járvány miatti gaz-
dasági visszaesés is rányomja a bélyegét. Nagy baj lenne, ha 
a válság leküzdése helyett a koalíciós pártok belső és külső 
harcaira pazarolnák az energiákat, de a román politikai életet 
ismerve csodálkoznánk, ha nem így lenne. Mindez ráadásul 
igencsak bizonytalan nemzetközi környezetben zajlik majd. 
Az amerikai elnökválasztás körüli heves viták és botrányok 
mindenképpen rányomják majd a bélyegüket Joe Biden el-
nökségére, miután beköltözik a Fehér Házba. Ráadásul a 
most hatalomra kerülő Demokrata Pártban az előjelek szerint 
igencsak meghatározó lesz az extrém ideológiák mentén po-
litizáló balszél hangja, ami egyrészt fokozhatja a már úgyis 
forrongó indulatokat a konzervatív és a balliberális oldal hí-
vei között az Egyesült Államokban – ebből kaptunk ízelítőt a 
Trump-párti aktivisták elfuserált Capitolium elleni „ostroma” 
során, ami ugyanúgy elítélendő, mind az Antifa-BLM-cső-
cselék korábbi randalírozása – másrészt az új washingtoni 
adminisztráció kényszert érezhet arra, hogy megpróbáljon 
ismét világcsendőri szerepben tetszelegni, illetve ideológiai 
alapon fellépni a vele ellentétes világnézetű kormányok el-
len. Akár Európa közepén is, ami bennünket, magyarokat is 
érinthet, ha kipécézik Budapestet. (Ebből a szempontból per-
sze Románia megnyugodhat: Bukarest bármilyen washingto-
ni adminisztrációt ugyanazzal a lelkesedéssel szolgál ki.) És 
ha már magyarok és Magyarország: Budapesten az egykori 
(?) szélsőjobbtól szélsőbalig immár hivatalosan is össze-
bútorozott a teljes ellenzéki oldal, amelynek még ma is a 
többszörösen levitézlett, a határon túli magyarok ellen uszító 
Gyurcsány Ferenc a legmarkánsabb arca, és bejelentkezett a 
kormányzásra, ha lehet, már idén. Ehhez pedig washingtoni 
és brüsszeli hátszelet remél, miközben megpróbálja minden 
eszközzel támadni a kormányoldalt. Egyértelmű, hogy szá-
munkra, erdélyi magyarok számára az ezzel kapcsolatos fej-
lemények is kiemelt jelentőségűek. Mindezek fényében nem 
nagy merészség kĳ elenteni, hogy 2021 sem az unalmassága 
miatt lesz majd emlékezetes.
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Indul a nemzeti újrakezdés éve
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A madéfalvi veszedelem 257. évfordulóján a székely áldozatokra emlékeztek csütörtök délelőtt a Siculicidium-emlékműnél

Sok diák egyáltalán nem kapott táblagépet




