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Petre Roman (portrénkon) miniszterel-
nöki tisztséget töltött be az 1990. már-

ciusi marosvásárhelyi események idején. 
A politikus 2018-ban kiadott emlékiratai-
ban az egykori Jugoszláviában történtek-
hez vezető forgatókönyvet lát a történések 
mögött, revizionista irányzatúnak nevezi 
az akkori magyar kormányt, és megerősíti 
harminc évvel ezelőtti kijelentését, misze-
rint a „hullámot meggátoló falat” jelentet-
te a Vatra Românească. Elismeri ugyanak-
kor, hogy volt szekusok is tagjai voltak a 
nacionalista szervezetnek.

Petre Roman a Szenvedély szabadság 
idején című könyvében külön fejezetet 
szentel az 1990 márciusában történteknek. 
Élete legbonyolultabb és legfeszültebb 
mozzanatának nevezi az akkori eseménye-
ket. Azt állítja, hogy Románia integritása, 
valamint államisága volt a tét. „A román, 
illetve magyar részről egyaránt megnyilvá-
nuló heccelések eredményeként egy álta-
lános jelleget öltött a konfl iktus. Mindany-
nyian emlékezünk a rendkívül csúnya és 
véres történésekre. Ismert a botokkal meg-
vert Mihăilă Cofariu esete, ahogyan Sütő 
András magyar író súlyos megsebesítése 
is” – írja a volt miniszterelnök, aki könyvé-
ben Sütőt a konszenzus emberének nevezi.

Az exkormányfő kitér arra, hogy akko-
ri információi szerint már az események 
előtt tíz nappal egy ír televízió tartózko-
dott Marosvásárhelyen. Ez a stáb készített 

felvételeket Cofariu megveréséről, amit 
úgy mutattak be a nagyvilágnak, mint egy 
megtámadott magyart, akit a románok 
kegyetlenül ütlegelnek. Roman szerint az 
írek tisztában voltak azzal, hogy nem ma-
gyarról van szó az említett áldozat eseté-
ben, de azt is megjegyzi: megtévesztő lehe-
tett a megvert személy, mivel a magyarok 
kedvenc színének számító zöld pulóvert 
viselt. „Azokat a felvételeket nagyon ügye-
sen használták fel az Egyesült Államokban 
élő magyar revizionista körök” – állapítja 
meg mindenféle bizonyíték nélkül a volt 
miniszterelnök, aki nem tesz említést Co-
fariuéknak a Görgény völgyéből való szer-
vezett beutaztatásáról sem.

Petre Roman könyvében a későbbi bosz-
niai háború forgatókönyvéhez hasonlítja 
a marosvásárhelyi szembenállást. „Íme! 
Egy kormányozhatatlan ország, ahol nem 

tartják be a kisebbségek jogait, mi több, 
utóbbiak veszélyben vannak, ezért egy 
nemzetközi ellenőrzés szükséges, az ENSZ 
protektorátusa sem kizárt. Ki tudja, hova 
vezetett volna mindez? Románia felosztása 
sem lett volna elképzelhetetlen” – vázolja 
saját szemszögéből a márciusi eseménye-
ket a volt miniszterelnök. Beszámol arról 
is, hogy azokban a napokban felhívta őt te-
lefonon egy régi ismerőse, Jeni Rozoleanu, 
aki 1989 előtt férjével együtt a Szekuritáté 
kötelékében szolgált. Ő átadta a telefont 
egy másik volt szekusnak, aki tájékoztatta 
Romant a vásárhelyi helyzetről, a szem-
ben álló két táborról, akiknek tagjai ugyan 
nem akarnak összecsapni, de biztonságos 
szétválasztásukat csak a hadsereg tudná 
biztosítani. Az exkormányfő – visszaemlé-
kezései alapján – megriadt a fegyveresek 
bevetésének ötletétől egy civil területen. 
A lépést Ion Iliescu akkori államfő ellenez-
te. Roman részletesen leírja a Vasile Ionel 
tábornokkal való egyeztetéseit. Végül a 
páncélosok bevonulásáról döntöttek. Ezt a 
volt miniszterelnök a helyzet sikeres meg-
oldásaként mutatja be. Nem említi azon-
ban, hogy a beavatkozás megkésve, az 
összecsapások után történt, a rendőrség 
pedig erőtlenül lépett fel.

Arról is ír, véleménye szerint mi veze-
tett az etnikai konfl iktushoz. „Meggyőző-
désem, hogy miután megszabadultunk 
a Ceaușescu-rezsimtől, olyan ösztönök 
szabadultak fel, amelyeket hosszú ideig 
elnyomott a kommunista rendszer. A ma-

gyarok úgy érezték, hogy identitásukat 
elnyomják, és erőszakkal asszimilálják 
őket, s ez többnyire igaz is volt. A másik 
oldalon ott voltak a román hipernaciona-
lista ösztönök, amelyekre azokban a pil-
lanatokban erőteljesen rájátszottak a volt 
Szekuritáté egyes tagjai” – fogalmazott 
könyvében az exkormányfő. Roman itt 
ismét kitér az amerikai magyar „revizio-
nista körök” nyomására, amely – állítása 
szerint – a budapesti Antall-kormányra is 
hatással volt. A politikus egyértelműen re-
vizionista irányzatúnak nevezi a budapes-
ti kabinetet, s ezt azzal bizonyítja, hogy 
Antall József tizenötmillió magyar minisz-
terelnökének vallotta magát. Roman itt hi-
ányosan idézi a néhai kormányfőt. Antall 
ugyanis megválasztása után azt mondta: 
„lélekben, érzésben tizenöt millió magyar 
miniszterelnöke kívánok lenni”.

Petre Roman kitér a Vatra Românească 
szerepére is. Elismeri, hogy a szervezetben 
a „normális nemzeti érzelmű románok” 
mellett voltak egykori szekusok is. Mint 
írja, akkoriban mondott egy mondatot, 
amellyel utólag sokszor szembesítették: 
„a Vatra Românească a fal, amely megál-
lította a hullámot”. A volt miniszterelnök 
könyvében azt írja, soha nem vizsgálta fe-
lül ezt a megállapítást, mert volt igazság a 
kijelentésében. A marosvásárhelyi esemé-
nyekről szóló fejezet végén az exkormány-
fő megismétli, hogy helyénvalónak tartja 
az akkori helyzet összehasonlítását az egy-
kori Jugoszláviában történtekkel.

Románia felosztásától félt Petre Roman egykori kormányfő

okok miatt kirúgtak az állásomból, egy hó-
nap múlva – Kincses Előddel együtt – töröl-
tek a parlamenti választások jelöltlistájáról. 
A nemzetközi összefogás és tiltakozás elle-
nére a román igazságszolgáltatás hajthatat-
lan maradt. Jóval később, 1998-ban, amikor 
Emil Constantinescu államfő kinevezett 
Románia észtországi és fi nnországi nagy-
követének, egy kisebb tüntetést szerveztek 
a szüleim marosvásárhelyi háza előtt, kér-
ték a parlamenttől a visszahívásomat, köz-
ben egy ablakot is betörtek. Mihai Răzvan 
Ungureanu, az ország későbbi miniszterel-
nöke kiállt mellettem, és nemet mondott a 
nacionalista erők követeléseinek.

– Ha jól emlékszem, hosszú évekkel ezelőtt, 
amikor egyik peres ügyéhez ügyvédet ke-
resett, a román jogászok között egyet sem 
talált.
– Jól emlékszik, sajnos tényleg így volt. A 
magyar olvasók is jól tudják, hogy a helyi ro-
mán nyelvű napilap, a Cuvântul Liber 1990 
elejétől rendszeresen rágalmaz. Ugyanezt 
teszi, pontosabban tette a România Mare 
hetilap is. Hol magyar-, hol CIA-ügynöknek 
neveznek, Budapest bérencének titulálnak, 

meg furcsábbnál furcsább hazug címkéket 
aggatnak rám. A szintén érintett Gabriel 
Andreescuval egyetemben rágalom és be-
csületsértés miatt bűnügyi feljelentést tet-
tünk a két sajtóorgánum ellen: Bukarestben 
a România Mare, Marosvásárhelyen az itteni 
lap ellen. A fővárosban az ügyészség nem ta-
lálta bűncselekménynek azt, amit Corneliu 
Vadim Tudor és kollégái műveltek, itthon vi-

szont elkezdődött a per, és nem sikerült egy 
román ügyvédet találnom. Tudatosan nem 
fordultam magyar jogászhoz, hogy a bíró-
ság még véletlenül se terelje etnikai síkra az 
ügyet. Így minden egyes tárgyaláson önma-
gamat képviseltem, míg az újság főszerkesz-
tője, Lazăr Lădariu egyetlenegyszer sem 
jelent meg. Mindig az volt a kifogás, hogy 
nem kapta kézhez az idézést. Magyarán: a 
bíróság képtelen volt kideríteni, Marosvá-
sárhelyen hol lehet megtalálni a Cuvântul 
Liber főszerkesztőjét. Lădariu addig húzta 
az időt, amíg a törvény megváltozott, és en-
nek következtében ejtették az ügyet, hiszen 
a rágalmazás fogalmát kivették a Btk.-ból, 
és a polgári törvénykönyvbe sorolták.

– Milyen érzés volt sokáig a saját közössége 
által kitaszítottként élni?

– Egész életemre rányomta a bélyegét 
a magyarbarátság. Így, ahogy visszate-
kintek az elmúlt harminc esztendőre, el 
kell mondanom, hogy több száz interjút 
adtam a magyar, illetve nemzetközi sajtó-
nak, és mindössze egy párat a román mé-
diának. Néhány kivételt leszámítva, sem 
a központi televízió, sem a kereskedelmi 
hírcsatornák nem kíváncsiak a vélemé-
nyemre. Pedig egy olyan román családból 
származom, amelynek egyes tagjai mind 
a 19. század derekán, mind a 20. század 
elején kiálltak az erdélyi románság jogai-
ért. Ez egy olyan hagyomány, amelyet én 
a kölcsönösség elvének betartásával pró-
báltam honorálni. Elveim szerint ha egy 
kisebbség bajba vagy sebezhető helyzet-
be kerül, a többségnek az ő igazáért is ki 
kell állnia. Egy életen keresztül ezt vallot-

tam. De ennek van egy ára, amit azóta is 
megfi zetek.

– Érik még fenyegetések?
– Nem. És már sértegetések sem. Ellenke-
zőleg. Ügyintézés vagy adófi zetés végett 
sokszor olyan hivatalokba kell belépnem, 
vagy olyan üzletekben vásárolok, ahol rám 
ismernek, mosolyognak, udvariasan szol-
gálnak ki. Az az érzésem, hogy azok az em-
berek is, akik nem osztják a véleményemet, 
mégis tisztelnek, ha nem egyéb azért, mert 
a politikusokkal szemben én mindvégig 
határozottan kitartottam az elveim mellett 
még akkor is, ha ez, mint említettem, bizo-
nyos áldozatot követelt. Jómagam is hálás 
vagyok az ilyen embereknek, örülök, hogy 
elfogadnak, és ennek köszönhetően jól ér-
zem magam Marosvásárhelyen.

Pálfordulás. A ’89 decemberében tapasztalt Securitate- és kommunistaellenes hangulat teljesen a magyarok ellen fordult

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

 » Nagy nyomás nehezedett az 
erdélyi román értelmiségiekre, 
főként azon intézmények részé-
ről, amelyek Ceauşescu nélkül, 
de mindenképpen az ő politiká-
ját igyekeztek folytatni. Azt az 
asszimilációs politikát, amelyet 
lényegében nem is ő talált fel, 
hanem már 1918 óta a román 
állam zászlajára tűzött.




