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A 
Megváltó 

ke'pe 

L I C I D 

Orbán Balázs „A Székelyföld leírásá"-ban (II. k. 73. 1.) ezt 
írja felőle: 

„De mindezeknél nevezetesebb a templom kerítésébon levő 
azon kőkereszt, melyen tisztán olvashatókig be van vésve e vég
zetes szó: Siculicidimn. Közhiedelem szerint ez volt a mádé falvi 
vészhalmon állott eredeti emlékkereszt, mely kormányrendeletből 
onnan elmozdíttatván, egy szt.-mihályi ember: Busás János hozta 
ide s halálakor helyezték utódai sírjára. Igeu óhajtandó s móltányos 
lenne, —- írja tovább Orbán B. — hogy az eredeti helyérő újból 
visszahelyeztessék, hadd őrködjék ott az ártatlan vértanúk emléke 

felett, hadd hirdesse ott az utókornak 
a zsarnokság véres tetteit, hadd álljon 
ott intő jelűi a hatalom ily gyászos vissza
élései ellen". 

Ez a „közhiedelem" azonban — egy
szerűen tévedés, a mely onnan szárma
zott, hogy az oszlopfőn a £ieulicidium 
felírat áll, melynek folytatása az oszlop 

homlokfalán annyira elkopott, hogy 
ugyancsak fejtörést okoz értelmét ki
betűzni. Én e nyár folyamán Szent-
Mihályon járván, kibetűztem a felírat 
értelmét s megfejtésót íme itt adom, a 
mi elmondja, hogy minő vonatkozásban 
van a rnádéfalvi veszedelemmel s hogy 
kinek az emlékköve. 

A felírat meg'fejtése ez: 
Az Siculicidiumban Mádéfalván el

veszett Búzás János 1755-ben született 
és 1803 7. Júliusban eltemetett fia cs.-
sz.-mihályi Búzás András (s még né
hány sor annyira elmosódott, hogy egy
általában nem olvasható) síremléke. 

A megtévesztést elősegítette az a 
körülmény is, hogy a Siculicidium 

szó az oszlopkő párkányán nagyobb 
betűkkel a három oldalt elfog'lalja (AZ 

SICÜ | LICID | IXTM) s az oszlopfőn magán a felírás a -ban szótaggal 
folytatódik. (Az egésznek formáját Id. fennebb.) 

Az olvasható sorok tehát annyit kétségtelenül feltűntetnek, 
hogy ez a rnádéfalvi veszedelemben elveszett Búzás János fiának 
Búzás Andrásnak síremléke. Búzás János tehát nem hozhatta ez 
emlékkövet Mádéfalva határából, mert még magát sem hozta onnan 
haza, hanem fiának állították 40 évvel később. 0 maga ugyan 
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