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A szeparatizmus  vádjától a pogromig
Novák Csaba Zoltán: a kölcsönös bizalmatlanság máig nem szűnt meg Marosvásárhelyen

P A T A K Y  I S T V Á N

– Miért döntött a Fekete Márci-
us kutatása mellett?

– A történelem kutatásában, ér-
telmezésében a folyamatok, a dolgok 
egymáshoz kapcsolódása, kölcsönös 
determináltsága érdekel, ezen belül 
a közelmúlt, az életünket közvetlenül 
befolyásoló események. A kommuniz-
mus, a Ceaușescu-rendszer, a rend-
szerváltás kutatása az utamba hozták 
a Fekete Márciust. Tudatában voltam 
annak, hogy a márciusi marosvásár-
helyi események a jellegükből faka-
dóan érzékeny témának számítanak 
nem csak a városban, hanem a román 
és magyar közbeszédben, közössé-
gi emlékezetben egyaránt, de lévén, 
hogy szeretem a kihívásokat, a nehéz 
feladatokat, belekezdtem. Szerettem 
volna hozzájárulni a történésekre vo-
natkozó források feltárásán túl egy 
kiegyensúlyozottabb, árnyaltabb 
szakmai vélemény, diskurzus kiala-
kításához.

– Mi a „közismert” magyar, il-
letve román álláspont 1990 már-
ciusáról?

– A Marosvá sá rhelyen tö rté ntek-
ről tö bb, egymá stó l gyö keresen elté rő 
magyará zat lé tezik, jó l kivehető etni-
kai tö ré svonal menté n, a magyarok 
szeparatista megvádolásával kezdő-
dően a románok által végrehajtott, 
tervszerű pogrom gondolatáig. Az 
esemé nyek eddigi é rté kelé sé re, é rtel-
mezé sé re erősen rá nyomta a bé lyegé t 
a szubjektivizmus. Jellemző tová bbá  
az is, hogy a marosvá sá rhelyi ese-
mé nyekről elsősorban publicisztikai 
jellegű ö sszefoglaló k szü lettek, illet-
ve a korszak é s az esemé nyek egykori 
szereplői, szemtanú i szó laltak meg, 
visszaemlé kezé seiket vetetté k pa-
pí rra. Ezek kö zö tt a teljessé g igé nye 
né lkü l emlí thetjü k Ioan Judea, Sü -
tő Andrá s, Kirá ly Ká roly, Domokos 
Gé za, Silviu Brucan, Kincses Előd, 
Virgil Măgureanu, Gheorghe Bănes-
cu ö né letrajzí rá sá t, interjú kö teteit, a 

tö bb marosvá sá rhelyi magyar szer-
zőt felvonultató , Ká li Kirá ly Istvá n 
á ltal szerkesztett Fehé r kö nyvet vagy 
Simon Judit riportkö teté t. A forrá sok 
hiá nyossá ga miatt viszonylag ke-
vé s tö rté neti elemzé s szü letett. A 
Szabadság terhe című kötetünkben 

László Márton kollégámmal arra 
törekedtünk, hogy felkutassuk az 
összes, elérhető forrást és azokat 
történeti kontextusba helyezzük, 
értelmezzük. Meg kell említenem, 
hogy akkor, néhány éve nem talál-
tunk olyan román nemzetiségű tör-
ténészt, aki csatlakozott volna hoz-
zánk. Azt gondolom, hogy idővel 
lesz előrelépés ebben a kérdésben 
is, ugyanis generáció- és szemlé-
letváltásra van szükség. Az első lé-
pés az lesz, hogy román kollégák is 
foglalkozni fognak a kérdéssel, ezt 
követheti majd az, hogy a szakmai 
következtetéseinket összevetjük, 
megvitatjuk.

– Az 1990 márciusi súlyos 
atrocitásoknak igazi következ-
ménye román részről nem lett, 
csak magyar, illetve cigány 
nemzetiségűeket ítéltek el, hur-
coltak meg. A felbujtók, illetve a 
támadásokat végrehajtók közül 

senkit sem vontak felelősségre. 
Változtatna ezen a történések 
újravizsgálása?

– A tö rté ntek utá ni „igazsá gszol-
gá ltatá s” mó dja a helyi ü gyé szsé g 
é s bí ró sá g ré szrehajlá sá t bizonyí tja. 
A marosvá sá rhelyi esemé nyeké rt 
elí té lt szemé lyek kizá ró lag romá k 
é s magyarok 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 z-
vetetten 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 hadse-
reg jelenlé te ellené re bekö vetkezett 
magyar sikert kí vá ntá k megtorolni, 
ellensú lyozni. Az ügyészség akkor 
is megtehette volna, ma is megte-
hetné, hogy felgöngyölíti a szálakat 
és eljut azokhoz a személyekhez, 

csoportokhoz, akik közvetlenül 
szerepet vállaltak a konfl iktus ilyen 
mértékű kiteljesedéséhez. Ha meg-
neveznénk például konkrétan, hogy 
kik voltak a görgényvölgyiek felbuj-
tói, szervezői, máris kiegészülhetne 
az elítéltek hosszú, de távolról sem 
teljes listája.

– Ismerjük a jelenlegi román 
igazságszolgáltatás „független-
ségét”. Mi a garancia, hogy egy 
egyébként kétségtelenül szüksé-
ges újravizsgálat nem a magyaro-
kat hozza ki bűnösnek?

– A mai romániai viszonyokat 
tekintve garanciát semmire sem 
vállalnék. Az tény viszont, hogy a 
marosvásárhelyi Fekete Március 
nem csak a magyarokat és romákat 
terheli. Egy kiegyensúlyozott igaz-
ságszolgáltatás ilyen ítéletet nem 
hozhatna.

– Egyfajta közmegegyezés van 
– elsősorban magyar részről – 

abban, hogy a városra máig rá-
nyomja a bélyegét 1990 márciusa. 
Miben érzékelhető ez?

– Az esemé nyek mindmá ig el-
hintetté k a ké tely, a kö lcsö nö s bizal-
matlansá g magvá t, amely jelentősen 
fé kezte a vá ros gazdasá gi-szellemi 
fejlődé sé t, ké t egymá ssal szinte telje-
sen pá rhuzamos tá rsadalmat teremt-
ve. A romá n elit cé lja pozí ció inak 
megtartá sa volt é s a kö rnyé k falvai-
bó l toborzott emberekkel demonst-
rá lni szándékozta erejé t, fö lé nyé t. 
További célja volt megtö rni a magyar 
kö zö ssé get é s annak 1989. utá ni di-
namikus ö nszerveződé sé t. A helyi 
romá n elit a jelentős politikai-gaz-
dasá gi pozí ció it konszolidá lta, a 

magyar kö zö ssé g teljes megtö ré se, 
megalá zá sa viszont nem sikerü lt. A 
má rcius 20-i ü tkö zetet a magyarok 
„megnyerté k”, megtartottá 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 
jelentett 1990 má rciusa. Az tö rté ntek 
utá ni á ltalá nos negatí v hangulattal 
magyará zható  az is, hogy az 1990 
má rciusa utá ni né há ny é vben a ma-
rosvá sá rhelyi magyar kö zé posztá ly, 
a tö meges elvá ndorlá s miatt jelentős 
vé rvesztesé get szenvedett. A kiala-
kult kölcsönös bizalmatlanság a mai 
napig nem szűnt meg, a román fél 
következetesen arra törekszik, hogy 
pozícióit tovább erősítse és nagyobb 
volumenű magyar kezdeményezése-
ket blokkolja, lásd a katolikus iskola 
vagy a MOGYE ügyét.

– Nem egyfajta magyarázko-
dásról, hátrafelé mutogatásról 
van inkább szó a marosvásárhe-
lyi magyar politizálás sikertelen-
ségének elkendőzése érdekében? 

– Nem, én azt gondolom, hogy 
a fenti állításom tény. Ugyanakkor 
azt is gondolom, hogy mindez nem 
magyarázza meg, nem menti fel a 
rendszerváltás utáni magyar elit po-
litizálását. Megjegyzem, a marosvá-
sárhelyi politikai elit nagyon nehéz 
helyzetben volt és van. A román elit 
kilencvenben megőrizte előnyös po-
zícióit, és mögötte állnak az állami 
intézmények. Azt tartom problema-
tikusnak, hogy magyar részről nem 
körvonalazódott egy többé kevésbé 
világos intézményépítési stratégia. 
Vannak részleges sikerek – példá-
ul a kulturálisintézmény-hálózat, 
a közösségi rendezvények kialaku-
lása –, viszont több és pontosabb 
tervezésre lenne szükség például 
a közösségi érdekek várospolitikai 
megjelenítésében, érvényesítésé-
ben. Ugyanakkor azt is problema-
tikusnak tartom, hogy egyes ma-

gyar nemzetiségű személyek nem 
ismerték fel a Florea-időszakban 
kiteljesedő városvezetési rendszer 
visszásságait és akaratlanul vagy 
más esetben önös céloktól vezérelve 
együttműködtek ezzel.

1990 márciusa Marosvásárhelyen

▴   FORRÁS: AZOPAN PHOTOARCHIVE,
                       A Z O P A N . R O

Fekete Március
A Fekete Március megnevezés alatt azokra az etnikai zavargásokra hivatko-
zunk, 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 megteremté-
séért, amire válaszul a Vatra Românească soviniszta román szervezet a román 
kormányerők támogatásával szervezetten 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)

• A Fekete Március esemé nyei mindmá ig elhintetté k a ké tely, a kö lcsö nö s bizalmat-
lansá g magvá t, amely jelentősen fé kezte a vá ros gazdasá gi–szellemi fejlődé sé t, ké t 
egymá 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 megtehetné, hogy felgöngyölíti a szálakat.

Novák Csaba Zoltán szerint 
szemléletváltásra van szükség

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

A marosvá sá rhelyi ese-
mé nyeké rt elí té lt sze-
mé lyek kizá ró lag romá k 
é s magyarok voltak. 




