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Mária Terézia uralkodásának szomorú emléke él a Székelyföldön: 
Siculicidium néven emlegetik azt a kegyetlen tömeggyilkosságot, amelyet  
1764. január 7-én hajnalban hajtottak végre a császár katonái. 

A bécsi udvar megbízta ugyanis Adolf Buccow tábornokot, hogy Erdélyben 
szervezzen három székely és két román határezredet. A székelyeknek azonban meg-
voltak az évszázados katonáskodási hagyományai és kiváltságai, ami azt jelentette, 
hogy szolgálatuk fejében szabad emberek maradtak. A székely ezredek felállítása 
ezektől a kiváltságoktól, magyarán szabadságuktól fosztotta volna meg őket. Ért-
hető, hogy tiltakoztak nemcsak a csíki, de a háromszéki székelyek is, akik elküldték 
követeiket, hogy csíki társaikkal együtt védjék meg függetlenségüket. Buccow tábor-
nokot Mária Terézia leváltotta, helyette báró Siskovics József altábornagy adott 
parancsot Madéfalva megtámadására, ahol a tiltakozók táboroztak.  
A vízkereszt utáni hajnalon ágyútűz alá vették a falut. Katonák és asszonyok, 
gyermekek haltak meg a támadásban, mintegy négyszázan. A támadás után 
elfogták a székelyek vezetőit, és bűnvizsgáló bizottság elé állították, majd megkez-
dődött az erőszakos sorozás. Ezért vándoroltak ki nagyon sokan Moldvába, ahol 
csángó falvakban találtak menedéket. 1774-ben Bukovina a török fennhatóság 
alól osztrák uralom alá került. Hadik András gróf közbenjárására megkegyelmez-
tek a madéfalvi veszedelem után elmenekült székelyeknek, akik a visszaszerzett 
Bukovinában megalapíthatták falvaikat. Istensegíts, Fogadjisten, Hadikfalva, 
Józseffalva, Andrásfalva lakossága, a bukovinai székelyek később, a történelem 
folyamán újabb vándorlásra kényszerültek. A második világháború idején, 1941-
ben a magyar kormány a Vajdaságba telepítette őket, ahonnan 1944-ben ismét 
menekülniük kellett. A háború után Tolna és Baranya megyében, a kitelepített 
sváb családok házaiban és birtokain helyezték el őket. Sok hányattatás, szenvedés 
után is számon tartják származásukat, őrzik hagyományaikat.

Madéfalván pedig nagy kőoszlopot emeltek az áldozatok emlékére. A ráhe-
lyezett SICULICIDIUM felirat betűinek római számértékét ha összeadjuk, a 
vérengzés évszámát, 1764-et kapunk.

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Ambrus Lajos

Vészhalom

Vízöntő havában Zöld Péter, 
a csíkszentléleki pap hárma
sával vetette a kereszteket. 

Figyelte ő mindig nagy buzgalom
mal a Máriának szentelt hónapban 
az eget. De amit akkor látott, erősen 
megijesztette:

– Könyörülj rajtunk, a kezdet és 
a vég kétarcú istene – mondta.

Januárban Madéfalva fölül egy 
hatalmas fénygomolya indult Csík 
felé. A fénygomolyán kivont karddal 
egy hatalmas alak állt, mintha bosz
szúsan le akarna sújtani.

– Hiába a nagy véráldozat – gon
dolta a pap. – Bécsnek nem elég? 
– kérdezte, mintha a keserű sorsú 
népét újra valamitől féltené. – Rossz 
jel – tette hozzá.

Azon a napon nemcsak Szent
léleken, hanem Taplocán, Rákoson, 
Csicsóban és Madéfalván is sokan 
néztek aggódva az égre. A lánggomo
lya után hat kecske húzott egy tüzes 
kereket, amelyet egy ember követett. 
Hanem annak a teremtménynek nem 
volt feje. Mind nézhették. Hogy az fej 
nélkül merre tart, hamarosan kiderült. 
A hálátlan császárnő a nyakukra küld
te Bukowot, hogy őfelsége egyenruhá
jába bújtassa a szabad székelyeket is.

– Minek határőr – gondolták 
Bécsben –, másoktól kell félteni már 
a birodalmat – döntöttek.

– A hazáét ott kell védeni, ahol 
van – állt ki az igaza mellett a székely
ség, s bár ígértek pénzt, fenyegetőztek 
halállal, még azok is, akik előbb feles
küdtek, visszaadták a fegyvert.

Csík a legkérlelhetetlenebb. Til
takozni összegyűltek a Csomortán 
feletti Szalonka völgyébe. Szent Já
nos napján óesztendőt búcsúztat, új
esztendőre készül a békés világ. Ott 
ötezren bokáztak a kemény télben. 
Mind komoly, elszánt férfiú. Hogy 
az igazságba és a jogba csorba ne es
sék, ott vannak Háromszék küldöt
tei is. Valamennyien fegyvertelenek. 
Még botot se viselnek, hogy a felbő
szült hatalomnak erőszakos cseleke
detre okot ne szolgáltassanak.

De Bukow tisztjei a Csíkihava
soktól is félnek.

– Rákosra – kétszínűsködik a 
kegyetlen szándékait jól leplező 
osztrák. – Ott szokott tanácskozni a 
székely nép – csalja le a hegyek közül 
a szép térre áldozatait Bukow.

– A béke fehér lobogójával me
gyünk – mondta Boross István. Őt 
választották meg, hogy vezesse az 
orátorokat (szószólókat). – A nép
jog elleni erőszakoskodás megszün
tetését kérjük, amint azt az uralkodó 
megígérte – hangoztatták mind.

A sötét csíki éjben gyertyaszen
telőkor üvöltött a szél. A kegyetlen 
zsarnok sötétség leple alatt a térre 
ágyút szegez, Madéfalvát meg kato
nasággal körülveszi, hogy az áldoza
tok el ne menekülhessenek. A béke 
lobogóját a madéfalvi Vargaszegnél 
ágyúdörej fogadja.

– A kolostorba! – kiáltja Zöld 
Péter, szépen gondozott miseru
háján megvillan a kereszt, amint 
Csíksomlyó felé menekül. 

– A hegyekbe! – kapott észbe a 
riasztó ágyúszóra a sok férfiú.

Visszahúzódtak volna ők a Sza
lonka völgyébe, de a véres kezű hóhér 
az orátorokkal nem érte be. A felgyúj
tott madéfalvi házak tüzének fényé
nél a védtelen falura tört a fegyveres 
katonasággal, leöltek mindenkit, akit 
kézre keríthettek, hadd tanulja meg a 
nyakas székely, hogy nem az ő igazuk, 
a császár akarata szent. 

Így emelt a gonoszság magának 
oltárt Csicsó és Madéfalva közé, 
ahol a Vészhalomnak nevezett nem
zeti sírban az ártatlanul legyilkoltak 
százai pihennek. Fájdalmuk azóta is 
a magasságos égbe kiált.

Gyilkosnak a csíksomlyói kolos
tor se számít. Nem hallja ő a zsoltá
rok üzenetét. Levetette szép miseru
háját Zöld Péter is, a csíkszentléleki 
pap. Hazaüzent Madéfalvára. Min
denkit nem nyelt el a fájdalmas hant. 
Menekül, akit nem juttattak a pribé
kek karmai közé, a hegyeken túlra, 
Moldvába. Hogy elűzött népe ne 
szóródjék szét, mint por a szélben, 
megy utánuk. Elkel ott a vigasz.

– Pap ő – törülték ki szemükből 
a könnyet Zöld Péter öreg szülei. – 
Értük ment – hírlelték. – Mielőtt 
átszökött volna, üzent...

A madéfalvi székely jól ismerte 
a fiát. Csak hálálkodott, amikor el
kezdték mondogatni: – Pétert vár
ják a delnei plébániára. Hazahozza 
magával a bujdosókat.

– Ezer forintot ígértek neki – 
pusmogták. – Nagy pénz.

Bartalis Vivien, II. osztályos, Csíkszereda
Én vagyok
a tücsök, a tücsök, a tücsök,
egész nap
csak ülök, csak ülök, csak ülök,
s ha kedvem tartja,
hegedülök.

Leheverek
a fűbe, a fűbe, a fűbe,
irigyel a hangya,
a fürge, a fürge, a fürge,
de jaj lenne nektek
ha én irigykednék,
és ő hehehegedülne!

Markó Béla

Tücsöknóta

Reményik Sándor

A tücsök birodalma
Már szól a tücsök, 
Újra megjelent,
„Átvette csöndes birodalmát” 
Oly nesztelenül, mint a május, 
Virágzó almafák alatt. 

Átvette birodalmát; 
Ez a királyság!
A legszentebb és a legboldogabb. 
Miniszterei öreg almafák,
Diófák benne a papok, 
Galagonyabokrok a katonái. 
Adója millió virágszirom, 
Magasból mélybe pergő. 
Polgára minden fűszál, falevél, 
Polgárjoga: a csend, 
Alkotmánya: teljes testvériség. 
Zászlaja holdsugár
És címere az ég, a csillagos. 

Már szól a tücsök, 
Újra megjelent,
Átvette csöndes birodalmát,
Én is ez ország polgára vagyok, 
És semmi másé. 

Üdvözlégy, Uram, Fejedelmem, 
Csendország királya, Tücsök! 
Hódoljon neked ez a költemény!

Juhász Magda

Szegény tücsök 
Ó, te tücsök, te kis szegény,
épp olyan vagy, amilyen én.
Mindenki boldogan hallgat,
de nem gondol senki arra,
hogy a tücsök éhen is halhat.

Ellentétek! Ha jól dolgozol és helyesen írod be a megadott szavak ellentétét a rejtvényrácsba, 
Jules Verne egyik ifjúsági regényének a címét kapod. A helyes megfejtést küldd el a Hargita 
Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be 
személyesen, és így részt veszel a nyereménysorsoláson. Jó munkát!

készítette: Benedek enikő
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  1. ellenség
  2. jó
  3. lent
  4. nappal
  5. szorgalmas
  6. egészséges
  7. büdös
  8. alacsony
  9. puha
10. csúnya
11. halk
12. szegény
13. meleg
14. lassú
15. győztes
16. okos


