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A Román Kommunista Párt titkos előírása 
a marosvásárhelyi pártvezetők számára

▸  F O R R Á S :  W I K I P É D I A

A történelmi-politikai környezet
• Marosvásárhely mai helyzetének megértéséhez mindenképp szükséges 
annak a történelmi-politikai kontextusnak az ismerete, amely az utóbbi 70-80 
évben meghatározta a város sorsát, fejlődésének irányát. Terjedelmi korlátok 
miatt nem térhetünk ki minden részletre, és az említett, általunk sorsfordítónak 
tartott történelmi pillanatokat sem taglaljuk részletesen. Ez nem is célja ennek 
a lapszámnak, ám igyekszünk azért olyan mélységekben bemutatni, amely a 
mai események értelmezésében segít eligazodni.

KILÁTÓ – DOM

A második világháború lezárása 
után pár rövid és zűrzavaros esz-
tendő után Románia átállt a szov-

jet típusú állami berendezkedésre, ennek 
szellemében hajtották végre 1950-ben a 
közigazgatási reformot. Végül Sztálin nyo-
mására a román politika nem tud kibújni 
az erdélyi magyarkérdés alól, és megala-
kul a Magyar Autonóm Tartomány, köz-
pontja Marosvásárhely. A kommunisták 
egy szűk évtizeddel később aztán elkezdik 
faricskálni ennek a határait, így jön létre 
a Maros-Magyar Autonóm Tartomány, és 
a magyarság aránya a korábbi 76,9%-ról 
lecsökken 62%-re.

A román politika határozottsága 
azért akkoriban sem volt más, mint ma, 
így aztán a közigazítási berendezkedés 
sokáig nem maradt meg ebben a formá-
ban, ez pedig a Maros-Magyar Autonóm 
Tartomány végét jelentette: visszatérnek 
a megyerendszerhez, kisebb-nagyobb 
viták után megalakulnak a jelenleg is 
ismert Hargita, Kovászna és Maros me-
gyék. A román betelepítés és asszimilá-
ció a megyén belül Marosvásárhelyen 
volt a leginkább érezhető, megyeszék-
hely révén ide települnek a különböző 
román ajkú bürokraták, iparosítása ré-
vén a román munkások növelik a lélek-
számot, így aligha túlzás kijelentenünk 
azt, hogy Marosvásárhely elvesztése a 
megye egészének a képét átrajzolta, még 
keményebben fogalmazva: a román tér-
hódítás előtt megnyílt az út Marosszék, 
így talán egész Székelyföld irányába.

Hogy jobban megértsük a kommu-
nista-nacionalista elv mögött meghúzó-
dó mentalitást, idézzük fel Alexandru 
Dra gici, akkori belügyminisztert, aki 
így fakadt ki az egyik pártgyűlésen: „Vé-
leményem szerint alaptalan volt Kézdi-
vásárhely rajonhoz csatolnunk a három 
bodzafordulói román többségű községet 
csak azért, hogy javítsunk a rajon nemze-
tiségi összetételén. Azon a véleményen va-
gyok, hogy ne hozzunk létre mesterséges 
szerkezeteket. Ha valóban fel akarjuk szá-
molni azt a gettót (mármint Székelyföldet 
– szerk. megjegyz.), iparosítanunk kell.”

És komolyan gondolják: az 1962-ben 
indult Azomureș Vegyipari Kombinátban 
1968-ban, 1974-ben és 1978-ban fejleszté-
seket hajtanak végre, új üzemi részlegek 
nyílnak – hogy mindez mivel jár, azt az 
egykori kommunista párt alábbi titkos 
dokumentuma hűen tükrözi:

Mivel sem 1977-re, sem 1985-re Ma-
rosvásárhelyen nem sikerül megtörniük 
a magyar többséget, a Román Kommu-
nista Párt központi vezetősége 1985-ben 
elrendeli, hogy a városban található 
„szocialista egységek”, azaz gyárakba, 
üzemekbe stb. 7600 személyt helyezze-
nek el munkavállalóként. A párt veze-
tése abból indul ki, hogy a munkások 
családos emberek, így minden egyes 
munkás után még két ember jön, ami 
22 800 fős román többletet jelent Maros-
vásárhelynek.

A forradalom

Az etnikai feszültségeknek, amint az 
eddigiekből jól kivehető, idejekorán 
megágyaztak a kommunisták. Az 1989-

es forradalom ugyanakkor egy pillanat-
ra felülírta, sőt, megmutatta, hogy mire 
képes a város, ha a románok és magya-
rok összefognak: Marosvásárhely az 
EGYETLEN székelyföldi város, ahol még 
Ceaușescu bukása előtt kivonulnak az 
emberek az utcára tiltakozni a Kondu-
kátor bukását követelve s Temesvárral 
szimpatizálva. A hatóságok itt sem ha-
boznak, belelőnek a fegyvertelen tömeg-
be, hat ember veszti életét: Adrian Hidoș 
(21 éves), Hegyi Lajos (25 éves), Pajka 
Károly (33 éves), Ilie Muntean (30 éves), 
Bodoni Sándor (33 éves), Tamás Ernő (38 
éves) – a névsor és az életkor jól jelzi, a 
fi atalság akkor sem volt hajlandó felülni 
az etnikai uszításnak. Mégis, alig három 
hónappal később már egymást üti-veri a 
város főterén a román és magyar.

A román 
betelepítés és 
asszimiláció a 
megyén belül 
Marosvásár-
helyen volt 
a leginkább 
érezhető...

Fekete március

Az esemény, ami mai napig rémálmokat 
okoz nemcsak a marosvásárhelyiek-
nek, de minden erdélyi magyarnak. Túl 
azon, hogy belemennénk a mindenki 
által ismert részletekbe, Marosvásár-
hely jelenének a megértéséhez, a fen-
tebb bemutatott események és adatok 
tükrében szükséges megemlíteni, hogy 
a magyarellenes pogrom megszervezé-
se komoly helyi érdekeket szolgált. A 
kommunizmus alatt vezetői pozícióba 
ültetett román tisztviselőosztály féltette 
hatalmát, a magyarok pedig még emlé-
keztek a Maros-Magyar Autonóm Tarto-
mány idején gyakorolt kisebb, de ma-
gyar szemszögből jelentős hatalmukra, 
amit szerettek volna visszaszerezni – a 
város ekkor még magyar többségű! A 
pogrom viszont megtizedeli a várost, 
bár pontos adatok nem ismertek, és nem 
is állíthatók fel abban az értelemben, 
hogy csak és kizárólag a márciusi ese-
mények hatására hányan hagyták el a 
várost, de a témát kutató szakemberek 
10 és 15 ezer közé teszik az elvándoroltak 
számát. Megváltozik a helyi magyarság 
korfája is, és mind közül talán ez a leg-
végzetesebb csapások egyike: pont az a 
generáció megy el, a jelenlegi 35-50 éves 
korosztály, akik mára „értek” volna be 
szakmailag, karrier szempontjából, akik 
ma egy cselekvő középosztályt alkotná-
nak. Marosvásárhelyen, az élet bármely 
területét vizsgálva, ma alig találni szak-
képzett és tapasztalt utánpótlást!

A 2002-es népszámláláskor aztán az 
addig csak titokban megfogalmazott 
magyar félelem matematikai valósággá 
válik: magyarok aránya: 46,7%, a romá-
noké: 50,3%. A város magyarsága két 
évvel korábban (2000-ben) elvesztette a 
polgármesteri széket, 2002-ben pedig a 
többséget. Az ember azt gondolná, hogy 
az RMDSZ és a helyi elitek észbe kapnak, 
és azon kezdenek dolgozni, hogy vissza-
szerezzék a magyarság pozícióit, illetve a 
helyzet további romlásának elejét vegyék. 
Egyik sem történik meg: Marosvásárhe-
lyen azóta a különböző kisebb-nagyobb 
hatalommal bíró gazdasági és politikai 
klikkek, pillanatnyi érdekek mentén ösz-
szeverődött asztaltársaságok jelentik a 
politizálást, a város magyarsága pedig 
egyre fogyatkozó reményekkel sodródik 
maga sem tudja milyen irányba.

Az elveszett választás és a nagy 
magyar szabaddemokrata árulás

Jelen állás szerint Marosvásárhely utol-
só magyar polgármestere, az azóta már 
sajnálatos módon elhunyt Fodor Im-
re, aki 1996-ban került a város élére. A 
megtépázott Maros-menti megyeszék-
hely azonban ekkora már elkezdhetett 
volna kikecmeregni az amúgy egész 
Romániát sújtó válságból, elődeihez 
képest ugyanis viszonylag jobb politi-
kai-jogi körülmények között ülhetett a 
polgármesteri székbe: mandátuma ide-
jén a román kormány több feladatkört 
önkormányzati hatáskörbe helyezett, 
így a fejlődés megindítása, a látványos 
eredmények elérése nem lehetetlen, de 
mégsem sikerül elérni.




