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KORPOS ATTILA

A Szent Anna tiszteletére 
felszentelt kápolnában ün-
nepi szentmisével, majd 

a székely himnusz eléneklésével 
kezdődött az ünnepség. Ezt köve-
tően az egybegyűltek a Siculicidi-
um-emlékműhöz vonultak, ahol 
Madéfalva polgármestere, Szentes 
Csaba mondott elsőként beszédet.

Ma sem lehetünk gyávák

„Ennyi idő után is érvényes a kije-
lentés, miszerint a székely ember 
megbocsát, de nem felejt. Negyed 
évezred után is minden székely fejé-

ben ott él az 1764-es dátum” – 
emlékeztetett. Mint mondta, 
tisztelet illeti azokat, akik a 
császári csapatok betörése 
nyomán egészen Bukoviná-
ig menekültek, ahol új életet 

kezdtek. „A hatalmi harcok 
ma is zajlanak. Ma sem lehetünk 

gyávák, nem gyengélkedhetünk. A 
mi fegyverünk az összefogás kell le-
gyen közösségünkben, megyéink-
ben, térségeinkben. Van hitünk, 
saját népünk javára pedig tennünk 
kell” – fogalmazott, megjegyezve, 
hogy az utóbbi években erős közös-
ség forrott össze Madéfalván.

Emlékmű, a szakrális helyszín

Az eseményen Potápi Árpád János, 
a Miniszterelnökség nemzetpoli-

tikáért felelős államtitkára is részt 
vett, és ünnepi beszédében úgy 
jellemezte az emlékművet, mint a 
székelyek szabadságküzdelmeinek 
kiemelkedő, szakrális helyszíne. 
„Legyünk büszkék arra, hogy meg-
maradtunk, itt vagyunk és évről év-
re közösen fejet hajthatunk hőseink 
előtt. A kétszázötvenhét évvel ez-
előtt a gyanútlanul alvó falura rázú-
dított ágyútűz gondolatába ma mi 
beleborzongunk. (...) Vajon én mit 
tettem volna? Őseink megmaradtak, 
újrakezdték az életüket” – jelentette 
ki. Az államtitkár megemlékezett 
azokról a településekről, amelyeket 
az elmenekült székelység hozott lét-
re Bukovinában. „Egy ilyen keserű 

esemény hogy adhat reményt? Száz 
évvel Trianon után is elmondhat-
juk, a magyarság jövője azon múlik, 
hogy meg akarunk-e maradni és 
össze tudunk-e fogni. A székelység 
bizonyságot tett az elmúlt száz év-
ben, hogy nincs híján e szándék-
nak. A folytatás most rajtunk is áll” 
– mutatott rá az államtitkár. Mint ki-
emelte, a Magyar Állandó Értekezlet 
arról döntött, hogy 2021 a nemzeti 
újrakezdés éve legyen. „Kezdjük itt 
az évet, bízzunk a koronavírus-jár-
ványból való kilábalásban, és hogy 
újra szabadon lehetünk együtt! A 
magyar miniszterelnököt idézve 
minden meccs addig tart, amíg 
meg nem nyerjük. Legyen ez így a 

huszonegyes esztendőben és évszá-
zadban egyaránt!” – húzta alá.

Borboly Csaba, a Hargita megyei 
önkormányzat elnöke beszédében el-
mondta, emlékhelyeink és múltunk 
mindig emlékeztetni fognak arra, 
hogy elődeink mit akartak elérni és 
miért harcoltak. „Erőfeszítéseinkben 
egymásra és a magyar államra egya-
ránt számíthatunk. Olyan közeget kell 
építenünk, ahol kevesebb a harc, mun-
kánk pedig példaértékű” – emelte ki 
Hargita megye tanácsának elnöke.

A beszédek után koszorúzás kö-
vetkezett, helyi és megyei elöljárók, 
választott tisztségviselők mellett 
koszorút helyezett el Potápi Árpád 
János és Brendus Réka, a Miniszterel-
nökség Nemzetpolitikai Államtitkár-
ságának főosztályvezetője, majd az 
ünnepség zárásaként Tamás József 
nyugalmazott püspök Wass Albert 
Magyar Miatyánk című versével tisz-
telgett, végül pedig a magyar him-
nusz is felcsendült.

Indítani a nemzeti újrakezdés évét
A 257 éve történt madéfalvi vérengzésről emlékeztek meg

Potápi Árpád János és Brendus Réka 
elhelyezi a kegyelet koszorúját
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A N T A L  E R I K A

P ablo Boggiano vezényli az új-
évi szimfonikus hangversenyt 

a marosvásárhelyi Kultúrpalota 
nagytermében, amelyet tegnap 
adott elő és ma este 7 órától meg-
ismétel a Marosvásárhelyi Állami 

Filharmónia. A Maros megyei ön-
kormányzat – közösen az aláren-
deltségébe tartozó intézménnyel – 
egy szabályzatot fogadott el, amely 
a rendezvényeken való részvételre 
vonatkozik. A nagyterembe össze-
sen 186 jegyet adnak el, biztosítva 
a látogatóknak, hogy az előírt, leg-
kevesebb másfél méteres távolsá-
got betarthassák. A koncertjegyek 

nem helyre szólnak, a közönség az 
érkezés függvényében foglalhatja 
el helyét a teremben. Belépéskor 
lázat mérnek, valamint kötelező a 
kézfertőtlenítés és a maszkviselés.

A Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társulata a 
december 19–20-ára tervezett be-
mutatóját január 8-án, szombaton 
este 7 órától tartja, a nézők azon-
ban csak online követhetik élőben 
Radu Afrim rendezésében a Grand 
Hotel Retromadár című produk-
ciót. Az előadásra online jegy vá-
sárolható. Szabó Réka, a színház 
irodalmi titkárságának munkatár-
sa érdeklődésünkre elmondta, a 
januári műsorrendről, illetve arról, 

hogy mikor nyílik meg a színház a 
közönség előtt, a társulat a Maros 
Megyei Prefektusi Hivatal január 
11-ei járványügyi intézkedésekről 
szóló közleményét követően fogja 
tájékoztatni nézőit.

A Maros Művészegyüttes hosszú 
idő után január 8-án fogadja nézőit 
a teremben a Paradicsom kőkert-
jében... című folklórműsorával. 
Az egészségügyi biztonsági sza-
bályok értelmében a helyfoglalás 
az érkezés sorrendjében történik, 
érkezéskor lázat mérnek, kötelező 
a szájmaszk viselése és a kézfer-
tőtlenítés. Kiss Emőke, az együt-
tes kommunikációs szakembere a 
Székelyhonnak elmondta, a január 

8-ai előadásra valamennyi jegy el-
kelt már, legközelebb január 10-én, 
vasárnap este tekinthető meg a ka-
rácsonyi szokásokat, székelyföldi 
hagyományokat, énekeket 
megjelenítő, táncjelene-
tekbe ágyazott műsor Var-
ga János rendezésében. 

Az Ariel Ifjúsági és 
Gyermekszínház január 
10-ei, vasárnapi Ludas 
Matyi című előadására 
online lehet jegyet váltani 
a színház honlapján, a Műsor / 
naptár menüpontot megnyitva, a 
jegyvásárlás címkére kattintva. A 
mesedarab vasárnap 10 és 22 óra 
között nézhető meg. 

Így vagy úgy, de nyitnak a kulturális intézmények
• A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia és a Maros 
Művészegyüttes közönség előtt tartja az év első előa-
dásait, a Tompa Miklós Társulat azonban online bemuta-
tóra várja nézőit, ahogyan az Ariel Ifjúsági és Gyermek-
színház előadásai is online tekinthetők meg egyelőre.

• A madéfalvi veszedelem 257. évfordulóján a székely áldozatokra emlékeztek 
csütörtök délelőtt a Siculicidium-emlékműnél. „Kezdjük itt az évet, bízzunk a jár-
ványból való kilábalásban, és hogy újra szabadon lehetünk együtt!” – hangsúlyozta 
Madéfalván 2021, a nemzeti újrakezdés éve jegyében Potápi Árpád János, a magyar 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.

A madéfalvi vérengzésről és 
annak következményeiről
A madéfalvi veszedelem (latinul 
siculicidium, azaz székely-
gyilkosság) a madéfalviak 
egy csoportja ellen elkövetett 
tömeggyilkosság volt 1764-ben, 
Mária Terézia királynő uralkodá-
sa alatt. A bécsi udvar 1763-
ban megbízta Adolf Buccow 
tábornokot, hogy szervezzen 
Erdélyben három székely és két 
román határezredet. A székelyek 
azonban meg akarták őrizni 
évszázados katonáskodási 
hagyományukat, kiváltságaikat, 
és ellenálltak a székely ezredek 
erőszakos felállításának, amely 
megszüntette különállásukat. 
Buccow tábornokot ekkor Mária 
Terézia leváltotta. A Buccow he-
lyébe lépő báró Siskovics József 
altábornagy parancsot adott 
katonáinak Madéfalva meg-
támadására, ahol a székelyek 
vezetői találkoztak. Egy havas 
téli éjszakán (1764. január 7-én, 
a vízkereszt utáni hajnalon) vad 
ágyútűzzel indított támadásban 
mintegy 200 embert (köztük 
ártatlan gyermekeket és asz-
szonyokat) mészároltak le. Ezt 
követően elfogták a székelyek 
vezetőit, és bűnvizsgáló bizott-
ságot hoztak létre. A mészárlás 
és az erőszakos katonasorozás 
következtében kezdődött meg a 
székelyek kivándorlása Moldvá-
ba, ahol elrejtőzve megélhetést 
találtak a már évszázadok óta 
ott élő csángók falvaiban. Az 
ott alapított falvak: Istensegíts 
(Țibeni), Fogadjisten (1776, 
Iacobești), Hadikfalva (Dorneș-
ti), Józseffalva (1785, Tolova), 
Andrásfalva (1786, Măneuți). 
Innen rajzottak szét a későbbi-
ekben szerte a világba. A falvak 
ma Szucsáva megye területén 
találhatók. (Forrás: Wikipédia 
enciklopédia.)




