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A magyar történelem sajátosan sok szomorú fejezetében a legtöbb 
történelemírónk csak néhány sort szentel annak az eseménysorozatnak, 
melynek következményeként a mádéfalvi veszedelem címen ismert székely-
mészárlás történt. Ahhoz, hogy a bukovinai székelyek sorsát megismerhessük, 
egy rövid ismertető szükséges a székely nép eredetéről, jogairól, majd a 
mádéfalvi veszedelem előzményeinek, lefolyásának és következményeinek 
történetéről. 

A székelyek eredete 

A népvándorlás zűrjéből egy néptörzs emelkedett ki, egy hősies nép-
töredék, mely Ázsia legnemesebb gyarmatának örökségét védve, bámulatos-
képpen tartá fenn magát a költözködő népek vészes hullámzata közt, mely 
sajátszerű hadi szervezetével s demokratikus intézményeivel a középkori 
Európának legtöbb megtelepült s legklasszikusabb népeként tűnik elő. Ez a 
székely nép (Orbán B. 1985/11). 

A székelyek származását illetően eltérőek a vélemények. Egyesek sze-
rint hun eredetűek, Attilával jöttek be a Kárpát-medencébe, de a vezér halála 
után Csaba királyfi alattvalóiként itt maradtak. A másik elmélet szerint a szé-
kelyek tulajdonképpen türk eredetűek, a magyarral rokon nép, amely az 5. 
században csatlakozott a magyar törzsekhez. 

Amikor Árpád elfoglalta a magyar népnek az új hazát, honfoglaló har-
cai közben Attila örökségére talált. Az őrködő székelyek szövetségesként 
csatlakoztak a rokon magyarokhoz, és részt vettek a magyar állam alakításá-
nak küzdelmeiben. 

A 11. századi krónikák is azt vallják a székelyekről, hogy a Kárpát-
medencébe érkező magyarság már itt találta őket. 

A székelyek jogberendezése 

A székelyek szövetséges nép volt, mely csatolta magát a magyar koro-
nához. Már ekkor kialakult a székelyeknél egy olyan alkotmány, mely min-
denkit egyaránt kötelezett hadviselésre, amikor veszély fenyegette az orszá-
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got, amely azon a területen minden lakosának egyenlőséget és szabadságot 
biztosított (Szabó, 1997/11). 

A székely szabad parasztok katonáskodáson kívül teljes szolgálatmen-
tességet élveztek. A királyi udvar nagy eseményei alkalmával örök ajándékkal 
tartoztak. 

A kiváltságos nemesség Európa minden államában kifejlődött, így Ma-
gyarországon is. A demokratikus intézményt s a politikai egyenlőség elvét 
Székelyföldre bajosan tudták bevezetni. Székelyföld Erdély délkeleti részén 
található, ahol a 13. sz. második felében megkezdődtek a székalapítások. A 
szék azt a területi egységet jelentette, amelyre egy-egy helyi közigazgatási, 
bíráskodási központ illetékessége kiterjedt (Szabó, 1997/15). A falusi testüle-
tek munkáját a székbíró felügyelte, végül a székely ispán döntött. Az első 
székely ispán Hunyadi János volt. 

Mádéfalvi veszedelem - Siculicidium7 

A török kiűzetése és Rákóczi Ferenc szabadságszerető kurucainak le-
győzetése után a bécsi császári palotában Mária Terézia irányította az Osztrák 
Birodalom sorsát. A helyzet tehát lényegében csak annyit változott, hogy a 
törököt felváltotta a német, s az ország egysége helyreállt. 

Erdélyben ez a változás veszedelmesebb, mint Magyarországon, mert 
megszűnt az önálló erdélyi fejedelemség. Erdély a birodalom végvári címét 
kapja, és különösen a Székelyföld szorosait a császári tábornok meg akarja 
erősíteni. De úgy, hogy azok a katonák, akik a szorost védik, ne kerüljenek 
pénzbe a bécsi kincstárnak. 

A határőrség azonban nem a régi típusú hadfelszerelési kötelezettsége-
ket jelentette, hanem a zsoldost pótló telepes katonaságnak volt kései válto-
zata. Szervezése 1762 áprilisában indult azzal, hogy a királynő teljhatalmú 
királyi biztossá nevezi ki Buccowot a határőrség vezetésére. Erdély katonai és 
polgári kormányzása a magyargyűlölő Buccow kezébe került. Buccow sza-
badságot ígért nekik, ha katonának állnak. 

Észak-Erdélyben, a románok által lakott határvidéken a szervezésnek ez 
a módszere nem okozott nehézséget, mert a románok - hogy a jobbágyter-
hektől szabaduljanak - tömegesen jelentkeztek. A Székelyföldön azonban 
más volt a helyzet. A székelység már eredetileg más „nemes nemzet" kivált-

1 A címhez fűzött elnevezést, Siculicidium, a mádéfalvi veszedelem keltezése alapján 
kapta. Az elnevezés római számokból van összeállítva. Ha összerakjuk őket, megkapjuk 
a veszedelem pontos idejét. S (latin rövidítés: székely) MDCCLUUIIII (MDCCLVVIIII) 
1764. 
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ságot élvezett, éppen a határőri szolgálataiért, melyet az Árpád-házi királyok 
óta saját tisztjei vezetésével, saját felszereléssel végzett. Tehát a jobbágyi ter-
hektől való mentesítés számukra semmit sem jelentett. Az új határőri szerve-
zetet német tisztek parancsnoksága alá helyezték. A székelyek nem akarták 
elfogadni a generális kommandót, kérték, hogy ősi szervezettségét ne hábor-
gassák, saját tisztjeiket hagyják meg, saját kommandóra katonáskodhassanak. 

A székelyek kérését nem vették figyelembe, s még választ sem adtak. 
Beszüntették az eddig önkéntesnek hirdetett toborzást, s a kényszersorozást 
Csík és Háromszék megyékben megkezdték. Rövid idő alatt nagy zűrzavar 
támadt egész Székelyföldön, Buccow sem tudott rendet teremteni, s 1763-
ban a királynő Siskovics József altábornagyot nevezte ki, hogy helyreállítsa a 
rendet. Kényszert alkalmazott, s a szabadosokat is besorozta, akiknek a ha-
tárőri szolgálat csak a terheiket növelte. A közhangulat ezek után a hatóságok 
ellen fordult. 

Összeállt a székely nép, s Cyergyóból Csíkszékbe vonultak. Ekkor 
Siskovics katonáival összeterelték a sorozáson meg nem jelent székelyek fele-
ségeit, gyermekeit, és csikorgó, vad hidegben, övig érő hóban a havasokba 
kergették őket azzal a paranccsal, hogy amíg a férfiakat nem hozzák soro-
zásra, ne merészeljenek falvaikba visszatérni. Intézkedései azonban még csak 
növelték az ellenállást. Az erdőt járó háromszékiek hamarosan hírt szereztek 
csíki testvéreikről, s a császáriak módszerein felháborodva nemcsak élelmi-
szerrel látták el a havasokba kényszerült népet, hanem arra is vállalkoztak, 
hogy közös tiltakozó gyűlésre csoportosan eljöjjenek Mádéfalvára. Ez az el-
lenállás passzív jellegű volt, nem is gondoltak fegyveres ellenállásra. 

Ilyen előzmények után 1764. január első napjaiban tömegesen jöttek 
haza a havasokra üldözöttek és a háromszékiek is Mádéfalvára, hogy ott kö-
zös gyűlésen megbeszéljék a kialakult helyzetet. A gyűlés résztvevőit a 
mádéfalvi székely családok szíves szeretettel vendégül látták, hogy másnap a 
még hiányzó írásbeli munkákat is befejezzék. Siskovics tudomást szerzett a 
mádéfalvi gyűlésről, s január 6-án, vízkereszt napjának kora hajnalán gyalo-
gos katonasággal, huszársággal és tüzérséggel bekerítették Mádéfalvát, s rá-
szabadította a császári katonaságot az alvó székelyekre. 

A gyanútlan nép ágyúzásra, puskaropogásra ébredt. A bátrabbak ki-
mentek az utcára, mások menekülni próbáltak. Ekkor szabadították rájuk a 
lovasságot. Borzalmas és gyalázatos volt a lovasroham. Asszonyokon és gyer-
mekeken is keresztülgázoltak. Több mint kétszáz halott hevert Mádéfalva 
utcáin a letaposott hóban, és közel ennyien eltűntek az Olt jege alatt, akik a 
befagyott folyón keresztül szerették volna elérni a közeli erdőt. Reggelre 
csend lett. 
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Néhány kilométerrel keletebbre menekülők törtek át a Kárpátok ren-
getegében, akik között sok volt a sebesült férfi, asszonyok és szüleiket követő 
gyermekek. Hiányos öltözetben, élelem nélkül. Megdermedt az élet az egész 
Székelyföldön is, amikor a borzalmas mészárlás hírét meghallották, s amikor 
híre terjedt annak, hogy maga a császárnő rendelte el a vérontást. Az elűzöt-
tek ott gyülekeztek a csíki havasok legrejtettebb, legvadabb rengetegeiben, a 
Kárpátok nyugati oldalán. A keleti oldal már a román fejedelemséghez tarto-
zott, ahol a bojárok éltek. A bojárok jól ismerték a székelyek munkabírását, 
és nem szalasztották el az alkalmat, az olcsó munkaerőt. Szabad biztosítási 
jogukkal becsalogatták őket Moldvába. A székelyek ott nagyot csalódtak, nem 
kaptak igás állatokat, se szerszámot, és megpróbálták erőszakkal kényszeríteni 
őket, hogy saját erejükkel műveljék meg a földet. 

Több mint 10 éves megalázó élet után 1774-ben jött a felhívás, hogy a 
törökök elől települjenek Bukovinába. A Moldvából való áttelepítést egyes 
adatok szerint 1777-ben gróf Hadik András tábornok kezdeményezte. Egyes 
oklevelek arról számolnak be, hogy az első székely telepesek 1776-ban je-
lennek meg Bukovinában. Az első települések a Szucsava folyó partján épül-
tek: Fogadjisten és Istensegíts, a két fohásszerű nevet viselő község. A betele-
pítés 1784-ig szünetelt. Hadik András gróf, Erdély gubernátora ekkor tett 
javaslatot a császári és királyi udvar haditanácsának, hogy a Moldvába ván-
dorolt székelyeket Bukovinába telepítsék. A haditanács a javaslatot elfogadta, 
és annak végrehajtását megparancsolta. A kivándorlás Moldvába három nagy 
csoportban történt: 1784 végén és 1785 elején, a két székely községben 
szállásolták el az új telepeseket. Megalakult Hadikfalva, Józseffalva és az ötö-
dik székely község lesz Andrásfalva. Az államtól kapott kölcsönöket a széke-
lyek takarékosan használják fel. Az idő elmossa a szomorú emlékek egy ré-
szét. Helyzetük általánosságban se nem jobb, se nem rosszabb az Osztrák 
Birodalom többi lakójáénál. 

A túlnépesedés okozta nehézségeken a századfordulón Magyarország is 
próbál segíteni. Erdélybe, Déva vidékére és Dél-Magyarországon a Duna 
mellé szerveztek visszatelepítést, most már az osztrák kormánnyal kötött kö-
zös megállapodás alapján. 

Az al-dunai hazatelepítés az Al-Duna szabályozásának idején, 1883-
ban történt. A bukovinaiak küldöttséget indítottak Magyarországra, és kérték 
hazatelepítésüket. Tisza Kálmán kormánya felkarolja a hazatelepítést, s 1883-
ban mintegy 400 embert hoztak át Magyarországra. Ezeket a székelyeket 
Pancsova vidékére telepítették. Az új lakhely azonban veszedelmesen benne 
volt a Duna árterületében, úgyhogy 1888-ban egy rész visszatért Bukovinába. 
Az erdélyi visszatelepítés szerencsésebb volt. Főleg Gyorokra, Dévára meg 
Csernakeresztúrra telepítettek. Ezt a csoportot szokták dévainak nevezni. 
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Általában specifikusnak mondható a székelyek történelme. Nemzet, 
amely a szociális ranglétra legfelső fokán volt, majd a legalsó fokára került. 
Hosszú évek során a székelyek összeolvadtak más népcsoportokkal. Vándo-
roltak erre meg arra, keresték saját otthonukat. Egy része összetartott, meg-
őrizték a kapcsolatot egymás közt. Az utóbbi időben nagy hangsúlyt fordíta-
nak a székely hagyomány megőrzésére és ápolására. Végül Tamási Áron egyik 
gondolatát idézném: 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne." 
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Előszó 

Az első Waldorf-iskolát Rudolf Steiner szervezte meg 1919-ben a stutt-
garti Waldorf-Astoria cigarettagyár igazgatójának felkérésére - gyári munká-
sok gyermekei számára. Az alapítók már a megszervezéskor azt hangsúlyoz-
ták, hogy olyan iskolát akarnak létrehozni, amely az ember, a gyerek ismere-
téből és mindenkori szükségleteiből indul ki. Ezen szükségleteket egyrészt a 
gyerekek szomatikus és pszichés alkata, életkora, individuális életútjuk for-
dulatai, másrészt a történelmi korszak és a társadalmi helyzet sajátosan de-
terminálják. Az alapítók fontosnak tartották, hogy antropológiai, orvosi és 
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