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Csak felszínesen begyógyult sebek
Kelemen Ferenc az 1990 márciusában történt véres eseményekről

S Z U C H E R  E R V I N

– A marosvásárhelyi rádiósok 
– és nem csak ők – úgy véleked-
nek, hogy intézményük fontos 
szerepet játszott abban, hogy 
1990 márciusának forró napjai-
ban a magyar–román konfl iktus 
ne csapjon át polgárháborúba. 
Mennyi ebben az igazság, és 
mennyi a túlzás?

 – Harminc év elteltével még 
mindig nagyon sok álmatlan éjsza-
kám van az akkori életképek miatt. 
Ezek nem fakultak meg, ellenke-
zőleg, sok mindent világosabban 
látok. Én, aki mindvégig ott lehet-
tem, sőt azon a bizonyos március 
19-i délutánon műsort is vezettem, 
hiszem és vallom, hogy ha nincs a 
Marosvásárhelyi Rádió, sokkal na-
gyobb tragédiába torkolhatott volna 
az a magyarellenes támadássorozat, 
amelynek közösségünk ki volt téve. 
A rádió igazgatója az a Şerban Me-
linte volt, akinek pártvonalon 1989 
előtt is fontos beosztása volt, a ma-
gyar szerkesztőséget pedig Gáspár 
Sándor vezette. Sem ők, sem buka-
resti feletteseink nem próbáltak cen-
zúrázni, vagy arra kötelezni, hogy 
ezt vagy azt feltétlenül játsszunk 
be. Gáspár Sándor dicséretére szól-
jon, hogy munkatársainak teljesen 
szabad kezet adott: ahogy jöttek az 
állásfoglalások, hírek, tudósítások, 
közlemények – ezeket leellenőrizve, 
de cenzúrázatlanul egymás után ad-
tuk adásba. Mi, riporterek felváltva 
jártuk a várost és a környéket, és 
hoztuk az akkori puskaporos han-
gulatot hűen visszaadó anyagokat. 
Ugyanakkor mindegyre a higgadt-
ságra, megfontoltságra hívtuk fel 
hallgatóinkat.

– Volt-e olyan pillanat, ami-
kor veszélyben forgott a rádió 

épülete vagy a magyar munka-
társak élete?

– Akkor is úgy láttam, most is 
azt mondom, hogy igen. Amint a 
főtéren kirobbant a konfl iktus, az a 
néhány katona, aki 1989. december 
22-től a stúdió legfelső szintjén, a 
Szekuritáté egykori fészkében szé-
kelt a rádiót őrizve, egyik percről 
a másikra eltűnt. Kétségbeesetten 

rohantam Şerban Melinte igazgató-
hoz, éreztem, hogy ebből baj lesz. 
Azzal nyugtatott, hogy fogalmaz-
zak meg és olvassak be egy há-
rom-négysoros felhívást, amelyben 
a hadsereg segítségét kérjük, mert 
majd jönnek a fi úk, és ha szükség 
lesz rá, megvédnek minket. A felhí-
vás, amelyet mind a magyar, mind 
a román nyelvű műsorban beol-
vastunk, válasz nélkül maradt. 
Mire elkezdődött a rádió ostroma, 
tudtuk, hogy csak magunkra meg 
a Fennvalóra számíthatunk. Nem 
voltunk meggyőződve, hogy élve 
megússzuk. A Bolyai térről a leita-
tott, őrjöngő, dübörgő tömeg egy 
része a Hosszú utcai székházunk 
elé vonult, követelve a magyar rá-
diósok felnyársalását és az adás 
betiltását. A román kollégákkal ad-
dig is jó viszonyban voltunk, mégis 
meglepett, hogy a tömeg magyar-
ellenes skandálására mennyire 
megszeppentek vagy éppenséggel 
megijedtek. Tarfi n Todea volt az, 
aki kilépett a bezárt épületből és 
kiállt a tömeg elé, azzal próbál-
ván nyugtatni a felajzott, ittas 
csőcseléket, hogy bent nincsenek 
se magyarok, se magyar adás. A 
kolléga rendkívül diplomata volt, 

és felajánlotta a kerítésre mászók-
nak, hogy soraikból jelöljenek ki 
egy három-négy tagú küldöttséget, 
amelynek ő szívesen bemutatja a 
magyarok nélküli rádióstúdiót. 
A bent lévő magyar szerkesztők 
szinte egytől egyig bezárkózva a 
páncélajtóval lezárt adáskabinban 
rettegtek. A Tarfi n Todea által be-
invitált „ellenőrző brigád”, hogy 
nem talált a magyarokra, csupán 
az iroda falaira kitett anyanyelvű, 
kastélyok és más műemléképületek 
fényképeivel illusztrált fali nap-
tárakon állt bosszút. Ezért is fáj, 
hogy az eddig megjelent könyvek 
és dokumentumfi lmek valahogy el-
siklanak a Marosvásárhelyi Rádió 
érdemei fölött. Pedig ha mellőzik, 

minimalizálják az intézménynek a 
forradalom után betöltött szerepét, 
nem hiteles 1990 tragikus márciu-
sáról beszélni.

– A Marosvásárhelyi Rádi-
óval ellentétben a megyei ma-
gyar napilap, a Népújság inkább 
elhallgatott bizonyos, március 
19-ét megelőző magyarellenes 
megnyilvánulásokat, az akkori 
főszerkesztőnek ugyanis az volt 
a filozófiája, hogy ne borzoljuk 
még inkább a kedélyeket. Szó-
kimondásáért valaha valaki 
megvádolta a rádiót a „kedélyek 
borzolásáért”?

– Senki nem vádolt ilyesmivel. 
Jobb lett volna elhallgatni a tábla-
mázolást vagy a gyógyszertárnál 
kitört botrányt? Nem hinném. A 
szabad sajtónak nem az események 
elhallgatása, bagatellizálása, ferdí-
tése a szerepe. Azokban a napok-
ban, de nem csak, mindenki mél-
tányolta azt a szinte emberfölötti, 
olykor veszélyes körülmények közt 
kifejtett munkát, amely a magyar 
szerkesztőségben dolgozók nevé-
hez fűződik. Most, harminc év után 
az egyik szemem sír, a másik nevet: 
azon túl, hogy a véres események 

hosszú időre megpecsételték a ma-
rosvásárhelyi és az erdélyi magyar-
ság életét, mégis egyfajta élmény 
volt azokban a napokban tartani a 
frontot, amikor nem tudtuk, hogy 
megérjük-e a másnapot. Ne feled-
jük, hogy mi, szerkesztők, riporte-
rek, műsorvezetők voltunk azok, 
akikre azokban a napokban a nép 
a leginkább hallgatott. Százával 
telefonáltak be a Székelyföld kü-
lönböző résziből és mondták, hogy 
„nekünk is van kaszánk, kapánk, 
ha kell, indulunk, és megvédjük 
Vásárhelyt”. Ezeket az embereket 
nyugtatni kellett, és türelmesen 
elmagyarázni, hogy ne dőljenek be 
a provokációnak, még rosszabbat 
tesznek maguknak és a vásárhelyi-

eknek, ha idejönnek. Egyeseknek 
valósággal könyörögtünk, hogy 
maradjanak otthon. El sem merem 
képzelni, mi történt volna, ha a vá-
rosba bevonul a Székelyföld fele… 
Pedig a véres események mögött 
állók alig várták!

– Három évtized elteltével be-
gyógyultak a sebek?

– Csak felszínesen. Ha arra gon-
dolok, hány meg hány vegyes há-
zasság ment tönkre, hogy jó ideig 
megszakadt a Felső Maros menti 
illetve görgényvölgyi románok és 
a nyárádmenti székelyek között 

a cserekereskedelem, vagy hogy 
évekig a befektetők és a turisták 
nagy ívben elkerülték a várost és 
környékét, máris felvázoltam 1990 
márciusának néhány következ-
ményét. De arról se feledkezzünk 
meg, hogy az etnikai arányok át-
billenésében is meghatározó sze-
repet játszottak az akkori esemé-
nyek. Ma már nagyon kell hegyezd 
a füledet, ha a főtéren végigsétál-
va magyar szót akarsz hallani. 

És mindez nem csak azért, mert 
a megfélemlített magyarok ezrei 
hagyták el az országot és teleped-
tek át az anyaországba. Helyükbe 
egyik napról a másikra szivárog-
tak be a hegyen túlról hozott, 
számos előjogot élvező románok. 
De hogy is gyógyulhatnának be 
a sebek mindaddig, amíg a min-
denkori hatalomnak esze ágában 
sincs felfedni az igazságot. Azt jól 
tudjuk: az igazságszolgáltatás a 
pogrom egyetlen román felbujtó-
ját, szervezőjét vagy résztvevőjét 
sem ítélte el, kizárólag magyarokat 
és cigányokat vetettek a börtönbe. 

Marosvásárhelyen több napos 
zavargás után a román hadsereg 
helyreállította a rendet

▾   A R C H Í V  F E L V É T E L

Kelemen Ferenc: ma már nagyon 
kell hegyezd a füledet, ha a 
főtéren végigsétálva magyar szót 
akarsz hallani

▾   A  SZERZŐ FELVÉTELE

Fekete március 
A Fekete március megnevezés alatt azokra az etnikai zavargásokra 
hivatkozunk, amelyek 1990 márciusában történtek az akkor még magyar 
többségű Marosvásárhelyen (magyarok: 52%, románok: 48%) a két 
nemzetiség között. A harcoknak 5 halottja (3 magyar és 2 román) és 278 
sérültje volt. Az eseményt az váltotta ki, hogy a magyarság tüntetett az 
anyanyelvi oktatás megteremtéséért, amire válaszul a Vatra Românească 
soviniszta román szervezet a román kormányerők támogatásával szerve-
zetten környékbeli románokat szállított Marosvásárhelyre, akik feldúlták 
a város központját, majd rátámadtak a mindaddig békésen tiltakozó 
magyarokra. A több napig tartó zavargásoknak március 21-ére lett vége, 
amikor is a környező településekről megérkezett magyar erősítés kiverte 
a beszállított románokat a városból, majd ezt követően a román hadsereg 
helyreállította a rendet. (Forrás: Wikipédia)

• Ha nincs a forradalom után a Marosvásárhelyi Rádió-
nak a Székelyföld lakosságát higgadtságra, megfontolt-
ságra és nyugalomra való intő meggyőző „műsorszáma”, 
az 1990-es fekete márciusi események könnyűszerrel 
polgárháborúba torkolltak volna – vallja a magyar szer-
kesztőség egykori munkatársa, Kelemen Ferenc.




