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NOVÁK CSABA ZOLTÁN: A KÖLCSÖNÖS BIZALMATLANSÁG MÁIG NEM SZŰNT MEG MAROSVÁSÁRHELYEN

A szeparatizmus vádjától a pogromig
A fekete március esemé nyei mind-
má ig elhintetté k a ké tely, a kö lcsö -
nö s bizalmatlansá g m agvá t, amely 
jelentősen fé kezte a vá ros gazda-
sá gi-szellemi fejlődé sé t, ké t egy-
má ssal szinte teljesen pá rhuzamos 
tá rsadalmat teremtve – vallja Novák 
Csaba Zoltán történész, szenátor, 
aki szerint az ügyészség korábban is 
megtehette volna, de ma is megte-
hetné, hogy felgöngyölíti a szálakat.

 » PATAKY ISTVÁN

– Miért döntött a fekete március kutatása 
mellett?
– A történelem kutatásában, értelmezé-
sében a folyamatok, a dolgok egymáshoz 
kapcsolódása, kölcsönös determinált-
sága érdekel, ezen belül a közelmúlt, az 
életünket közvetlenül befolyásoló ese-
mények. A kommunizmus, a Ceaușes-
cu-rendszer, a rendszerváltás kutatása az 
utamba hozták a fekete márciust. Tuda-
tában voltam annak, hogy a márciusi ma-
rosvásárhelyi események a jellegükből 
fakadóan érzékeny témának számítanak 
nemcsak a városban, hanem a román és 
magyar közbeszédben, közösségi emlé-
kezetben egyaránt, de lévén, hogy szere-
tem a kihívásokat, a nehéz feladatokat, 
belekezdtem. Szerettem volna hozzájá-
rulni a történésekre vonatkozó források 
feltárásán túl egy kiegyensúlyozottabb, 
árnyaltabb szakmai vélemény, diskurzus 
kialakításához.

– Mi a „közismert” magyar, illetve román 
álláspont 1990 márciusáról?
– A Marosvá sá rhelyen tö rté ntekről tö bb, 
egymá stó l gyö keresen elté rő magya rá zat 
lé tezik jó l kivehető etnikai tö ré svonal 
menté n, a magyarok szeparatista meg-
vádolásával kezdődően a románok által 
végrehajtott, tervszerű pogrom gondola-
táig. Az események eddigi é rté kelé sé re, 
é rtelmezé sé re erősen rá nyomta bé lyegé t 
a szubjektivizmus. Jellemző tová bbá  az 
is, hogy a marosvá sá rhelyi esemé nyekről 
elsősorban publicisztikai jellegű ö ssze-
foglaló k szü lettek, illetve a korszak é s az 
esemé nyek egykori szereplői, szemtanú i 
szó laltak meg, visszaemlé kezé seiket vetet-
té k papí rra. Ezek kö zö tt a teljessé g igé nye 
né lkü l emlí thetjü k Ioan Judea, Sü tő And-
rá s, Kirá ly Ká roly, Domokos Gé za, Silviu 
Brucan, Kincses Előd, Virgil Măgureanu, 
Gheorghe Bănescu ö né letrajzí rá sá t, inter-
jú kö teteit, a tö bb  marosvá sá rhelyi magyar 

szerzőt felvonultató , Ká li Kirá ly Istvá n á l-
tal szerkesztett Fehé r kö ny vet vagy Simon 
Judit riportkö teté t. A forrá sok hiá nyossá ga 
miatt viszonylag kevé s tö rté neti elemzé s 
szü letett. A Szabadság terhe című köte-
tünkben László Márton kollégámmal arra 
törekedtünk, hogy felkutassuk az összes 
elérhető forrást, és azokat történeti kon-
textusba helyezzük, értelmezzük. Meg kell 
említenem, hogy akkor, néhány éve nem 
találtunk olyan román nemzetiségű tör-
ténészt, aki csatlakozott volna hozzánk. 
Azt gondolom, hogy idővel lesz előrelépés 
ebben a kérdésben is, ugyanis generáció- 
és szemléletváltásra van szükség. Az első 
lépés az lesz, hogy román kollégák is fog-
lalkozni fognak a kérdéssel, ezt követheti 
majd az, hogy a szakmai következtetésein-
ket összevetjük, megvitatjuk.

– Az 1990. márciusi súlyos atrocitásoknak 
igazi következménye román részről nem 
lett, csak magyar, illetve cigány nemzeti-
ségűeket ítéltek el, hurcoltak meg. A fel-
bujtók, illetve a támadásokat végrehajtók 
közül senkit sem vontak felelősségre. Vál-
toztatna ezen a történések újravizsgálása?
– A tö rté ntek utá ni „igazsá gszolgá ltatá s” 
mó dja a helyi ü gyé szsé g é s bí ró sá g ré sz-
rehajlá sá t bizonyí tja. A marosvá sá rhelyi 
esemé nyeké rt elí té lt szemé lyek kizá ró lag 
romá k é s m agyarok voltak. Magasabb be-
osztá sú  kö zö ssé gi vezetőt viszont egyik 
tá borbó l sem í té ltek el. A helyi ü gyé szsé g 
é s bí ró sá g tö bb  tagja kö zvetetten vagy 
kö zvetlenü l é rintett volt a konfl iktust 
megelőző etnikai vitá kban. Meglá tá som 
szerint az í té letek március 20-á n este, a 
hadsereg jelenlé te ellené re bekö vetkezett 

magyar sikert kí vá ntá k megtorolni, el-
lensú lyozni. Az ügyészség akkor is meg-
tehette volna, ma is megtehetné, hogy 
felgöngyölíti a szálakat, és eljut azokhoz 
a személyekhez, csoportokhoz, akik köz-
vetlenül szerepet vállaltak a konfl iktus 
ilyen mértékű kiteljesedéséhez. Ha meg-
neveznénk például konkrétan, hogy kik 
voltak a Görgény-völgyiek felbujtói, szer-
vezői, máris kiegészülhetne az elítéltek 
hosszú, de távolról sem teljes listája.

– Ismerjük a jelenlegi román igazságszol-
gáltatás „függetlenségét”. Mi a garancia, 
hogy egy egyébként kétségtelenül szüksé-
ges újravizsgálat nem a magyarokat hozza 
ki bűnösnek?
– A mai romániai viszonyokat tekintve 
garanciát semmire sem vállalnék. Az 
tény viszont, hogy a marosvásárhelyi fe-
kete március nemcsak a magyarokat és 
romákat terheli. Egy kiegyensúlyozott 
igazságszolgáltatás ilyen ítéletet nem 
hozhatna.

– Egyfajta közmegegyezés van – elsősor-
ban magyar részről – abban, hogy a vá-
rosra máig rányomja a bélyegét 1990 már-
ciusa. Miben érzékelhető ez?

– Az esemé nyek mindmá ig elhintetté k a 
ké tely, a kö lcsö nö s bizalmatlansá g mag-
vá t, amely jelentősen fé kezte a vá ros gaz-
dasá gi-szellemi fejlődé sé t, ké t egymá ssal 
szinte teljesen pá rhuzamos tá rsadalmat 
teremtve. A romá n elit cé lja pozí ció inak 
megtartá sa volt, é s a kö rnyé k falvaibó l 
toborzott emberekkel demonstrá lni szán-
dékozta erejé t, fö lé nyé t. További célja volt 
megtö rni a magyar kö zö ssé get é s annak 
1989 utá ni dinamikus ö nszerveződé sé t. 
A helyi romá n elit a jelentős politikai-gaz-
dasá gi pozí ció it k onszolidá lta, a magyar 
kö zö ssé g teljes megtö ré se, megalá zá sa 
viszont nem sikerü lt. A má rcius 20-i ü t-
kö zetet a magyarok „megnyerté k”, meg-
tartottá k a főteret, é s megfutamí tottá k 
az „ellenfelet”, ugyanakkor ezt a helyzeti 
előnyt nem sikerü lt kamatoztatniuk. Sok 
ré sztvevő szá má ra igazi tö ré spontot je-
lentett 1990 má rciusa. Az tö rté ntek utá ni 
á ltalá nos negatí v hangulattal magyará z-
ható  az is, hogy az 1990 má rciusa utá ni 
né há ny é vben a mar osvá sá rhelyi magyar 
kö zé posztá ly a tö meges elvá ndorlá s miatt 
jelentős vé rvesztesé get szenvedett. A ki-
alakult kölcsönös bizalmatlanság a mai 
napig nem szűnt meg, a román fél követ-
kezetesen arra törekszik, hogy pozícióit to-
vább erősítse, és a nagyobb volumenű ma-
gyar kezdeményezéseket blokkolja, lásd a 
katolikus iskola vagy a MOGYE ügyét.

– Nem egyfajta magyarázkodásról, hátra-
felé mutogatásról van inkább szó a maros-
vásárhelyi magyar politizálás sikertelen-
ségének elkendőzése érdekében? 
– Nem, én azt gondolom, hogy a fenti 
állításom tény. Ugyanakkor azt is gondo-
lom, hogy mindez nem magyarázza meg, 
nem menti fel a rendszerváltás utáni ma-
gyar elit politizálását. Megjegyzem, a ma-
rosvásárhelyi politikai elit nagyon nehéz 
helyzetben volt és van. A román elit ki-
lencvenben megőrizte előnyös pozícióit, 
és mögötte állnak az állami intézmények. 
Azt tartom problematikusnak, hogy ma-
gyar részről nem körvonalazódott egy 
többé-kevésbé világos intézményépítési 
stratégia. Vannak részleges sikerek – pél-
dául a kulturálisintézmény-hálózat, a 
közösségi rendezvények kialakulása –, 
viszont több és pontosabb tervezésre len-
ne szükség például a közösségi érdekek 
várospolitikai megjelenítésében, érvé-
nyesítésében. Ugyanakkor azt is proble-
matikusnak tartom, hogy egyes magyar 
nemzetiségű személyek nem ismerték fel 
a Florea-időszakban kiteljesedő város-
vezetési rendszer visszásságait, és aka-
ratlanul vagy más esetben önös céloktól 
vezérelve együttműködtek ezzel.

 » „A kialakult kölcsönös 
bizalmatlanság a mai napig nem 
szűnt meg, a román fél követ-
kezetesen arra törekszik, hogy 
pozícióit tovább erősítse, és a 
nagyobb volumenű magyar kez-
deményezéseket blokkolja.”
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 Novák Csaba Zoltán szerint generáció- és szemléletváltásra van szükség




