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SMARANDA ENACHE A 30 ÉVE FÁJÓ MAROSVÁSÁRHELYI FEKETE MÁRCIUSRÓL

Megvezettek sok rendes,
ám tudatlan román embert

Bár egészen más értékeket képviseltek, mint azok, akik a marosvásárhelyi ma-
gyarellenes harcot kirobbantották, mégis bűntudatot éreztek azok a román 
értelmiségiek, akik a harminc éve, március 19–20-án történt véres események 
ideje alatt éppen Budapesten tartózkodtak, magyar–román baráti találkozón. 
Egyikük az a Smaranda Enache volt, aki – számos kockázatot vállalva – azóta is 
következetesen kiáll az erdélyi magyarság jogaiért. Interjúnkban az emberjogi 
aktivista úgy fogalmaz: 1990 elején számos román osztotta a véleményét, de a 
rájuk nehezedő nyomás miatt nem merték felvállalni. A 30. évforduló alkalmá-
ból idézünk Petre Roman emlékirataiból is: az akkori miniszterelnök az egykori 
Jugoszláviában történtekhez vezető forgatókönyvet lát a történések mögött. Idén 
elmaradnak a megemlékezések – az elmúlt harminc évben először.

A jogtiprás új kezdete. Harminc éve, 1990. március 19–20-án Marosvásárhelyen véres összecsapások zajlottak le románok és magyarok között

Súlyos büntetések
a szabályszegőknek
Miközben a Magyarországon 
átvezető humanitárius folyosó 
megnyitását követő két napban 
több mint 12 ezren érkeztek Ro-
mániába, a kormány úgy döntött: 
drasztikusan szigorítja a bünte-
tést olyan esetekben, ha valaki 
hazudik arról, fertőzött országból 
érkezett-e, illetve ha nem tartja 
be a karanténszabályokat. Egyes 
esetekben akár 15 éves szabadság-
vesztés is kiróható lenne.  5.»

Nem szabad felülni
az álhíreknek!
Bezárt egy hírportált álhírek 
terjesztése miatt a bukaresti 
stratégiai kommunikációs törzs. 
A médiahatóság és a magyar új-
ságíró-szervezet egyaránt fokozot-
tan fi gyeli a médiában megjelenő 
tartalmakat, a lakosságot pedig 
arra kérik, csak megbízható forrás-
ból tájékozódjon.  4.»

Bezárnának
a plázaboltok
Miközben az elmúlt két hétben 
a romániai lakosság valóssággal 
megostromolta a hiper- és szuper-
marketeket, gyógyszertárakat, a 
plázákban található többi boltba 
ritkán tér be egy-egy kósza ügyfél, 
így azok üzemeltetői azt kérik a 
kormánytól, hogy a szükségál-
lapotra hivatkozva rendelje el 
bezárásukat, és az állam dobjon 
nekik mentőövet.  6.»

Nagy „álom írónk”,
Jékely Zoltán
Úgy tud írni elmúlásról, halálféle-
lemről, hogy közben minden sorá-
ból árad az életigenlés és az érzéki-
ség – fogalmazott a 38 éve, március 
19-én elhunyt Jékely Zoltánról 
Vallasek Júlia irodalomtörténész a 
Krónikának. Mint mondta, Jékely 
elsősorban költőként ismert, holott 
prózaíróként, sőt műfordítóként 
is jelentős, ugyanakkor életművé-
nek mindvégig jellemző vonása 
egyfajta erdélyiség, ami többnyire 
Erdély-nosztalgia formájában jele-
nik meg.  20.»

 » Már január-
ban lehetett érez-
ni, hogy valakiket 
nagyon zavar 
a két nemzet 
között kialakuló 
jó viszony, ezért 
foggal-köröm-
mel harcoltak az 
etnikum közötti 
kapcsolatok ’89 
előtti, Ceauşes-
cu-féle naciona-
lista-kommunista 
mederbe való 
visszatereléséért.  

A NAP ÍRÁSAIBÓL

FO
TÓ

: 
BÁ

LI
NT

 Z
SI

GM
O

ND
/A

ZO
PA

N 
PH

O
TO

AR
CH

IV
E 

– 
 W

W
W

.A
ZO

PA
N.

RO
/A

RC
HÍ

V

Jövő héttől indul
a magyar nyelvű iskolatévé  2.»

Gazdasági mentőcsomagot fogadott
el a bukaresti kormány  7.»
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