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A MAROSVÁSÁRHELYI FEKETE MÁRCIUS KIVIZSGÁLÁSÁT KÉRTÉK ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI SZEREPLŐK AZ ÉVFORDULÓN

Harminc éve hiába várjuk a felelősségre vonást
Kelemen Hunor videóüzenetben, 
Tőkés László nyilatkozatban nehez-
ményezte a marosvásárhelyi fekete 
március 30. évfordulóján, hogy ma 
sem vonták felelősségre a véres ma-
gyar–román összecsapások okozóit. 
Szili Katalin közleményben hangsú-
lyozta az emlékezés fontosságát.

 » KRÓNIKA

K elemen Hunor pénteken videóüze-
netben ítélte el, hogy kereken 
harminc évvel a véres marosvá-

sárhelyi összecsapások, a fekete már-
cius után sem lehet tudni, kinek az 
utasítására törtek rá a magyarokra. Az 
RMDSZ elnöke egy visszaemlékezéssel 
kezdte üzenetét: 1990. március 19-én 
kollégáival a Jelenlét szerkesztőségéből 
(Kelemen Hunor az 1989-ben létrejött 
kulturális folyóirat társalapítója volt) ér-
kezett Marosvásárhelyre , ahol egyene-
sen a felbőszített hodáki románok közé 
csöppentek. „Pillanatok alatt kiverték a 
kezemből a diktafont, a rendőrök segí-
tettek kimenni a tömegből” – idézte fel 
Kelemen Hunor. Szerinte Kelet-Európa 
első etnikai konfl iktusát azok robban-
tották ki, akik a kommunista diktatúra 
megbukása után át akarták menteni 
hatalmukat. „Harminc esztendeje nem 
mondja ki a bíróság, hogy kinek az uta-
sítására törtek rá közösségünkre, har-
minc esztendeje nem vonják felelősség-
re a bűnösöket, harminc esztendeje nem 
kapunk választ az állam intézményeitől 
arra a kérdésre, hogy kik és miért tették 
azt, amit tettek” – fogalmazott a szövet-
ségi elnök, hangsúlyozva: nem tudjuk 
túltenni magunkat rajta, az elhunytak, 
illetve a súlyosan bántalmazottak áldo-
zata előtt pedig ma is fejet hajtunk.

Kelemen Hunor kijelentette, 2020 már-
ciusában mindannyiunkat más kérdések 
foglalkoztatnak, de minduntalan eszünk-
be jut a fekete március. Megismételte: 
harminc év után ideje lenne választ kapni 
kérdéseinkre, „jó lenne nem elbeszélni 
egymás mellett”. „El kell jutnunk oda, 
hogy közösen, magyarul és románul is 
kimondjuk: soha többé fekete március!” 
– szögezte le az RMDSZ első embere, aki 
szerint a felelősöket meg kell büntetni, 
„de nekünk együtt ezt az országot kell 
újjáépíteni”. „Nézzünk szembe a múlttal, 
beszéljük ki sérelmeinket, gyermekeink, 
unokáink érdekében, soha többé feke-
te március!” – zárul Kelemen Hunor vi-
deóüzenete.

Tőkés László elutasította
a kettős mércét
Tőkés László szerint az erdélyi magyar 
közösség különösképpen elvárja, hogy 
Marosvásárhely fekete márciusa ügyé-
ben a román igazságszolgáltatás ne ítél-
jen kettős mércével, hanem nemzetiségi 
diszkriminációtól mentesen szolgáltasson 
igazságot az egykori többségi agresszió 
elszenvedőinek. Az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács elnöke pénteken nyilatkozatot 
adott ki Marosvásárhely fekete márciusá-
nak 30. évfordulója alkalmából. Ebben 
Tőkés emlékeztetett, harmincéves a Te-
mesvári kiáltvány, és nemrég ünnepeltük 
a forradalom 30. évfordulóját is. A Temes-
vár Társaság forradalmi programjának 
alapdokumentumában igyekeztek óvni 
az etnikumközi viszálykodástól (4. pont).
„Mindaz azonban, amitől George Şerban 
és társasága okkal tartott és óvott, utóbb 
szinte menetrendszerűen, sorsszerű mó-
don bekövetkezett. A dicső romániai for-
radalmat cinikus módon eltérítették és 
kisajátították Ion Iliescu és elvtársai. A 
márciusi marosvásárhelyi »parasztjárás« 
mesteri módon ugrasztotta egymásnak 
a többségi románságot és a kisebbségi 
magyarságot” – olvasható Tőkés nyilat-
kozatában, amelyben az 1990. júniusi bu-
karesti bányászjárás súlyos következmé-
nyeire is emlékeztetett. „Igaz ugyan, hogy 
a forradalom idején elkövetett bűncselek-
mények ügyében a vádemelés tavaly már 
megtörtént, de a bányászjárás pere évek 
óta továbbra is a román igazságszolgálta-

tás útvesztőiben bukdácsol, Marosvásár-
hely fekete márciusának kivizsgálását pe-
dig immár 30 éve hatalmi tilalom gátolja” 
– jelentette ki az EMNT elnöke.

Tőkés fi gyelmeztetett, tavaly decem-
berben Klaus Johannis államfő is azon 
meggyőződésének adott hangot, hogy az 
igazságot ki kell deríteni, és a vétkeseket 
meg kell büntetni. „A forradalmi múlt és 
a forradalom eltérítéséhez vezető átmene-
ti időszak feltárása, valamint a vétkesek 

számonkérése azonban még mindig nem 
volna teljes a marosvásárhelyi magyar-
ellenes pogromkísérlet kivizsgálása és 
felelőseinek megbüntetése nélkül” – ál-
lapította meg a volt európai parlamenti 
képviselő. Hozzátette: haladék nélkül újra 
kell kezdeni a nyomozati eljárást a maros-
vásárhelyi atrocitások megszervezői elle-
nében, és törvény elé állításuk érdekében. 
Tőkés felidézte, hogy a nemrég napvilágra 
került korabeli CIA-jelentések is arra valla-
nak, hogy Ion Iliescu elnök az interetnikai 
konfl iktusokat kívánta felhasználni hatal-

mának megszilárdítása érdekében a volt 
Szekuritáté újjászervezése, azaz a Román 
Hírszerző Szolgálat (SRI) létrehozása által. 
„Harminc évvel a dicsőséges romániai for-
radalom és az azt eltérítő ellenforradalmi 
események után azzal a felhívással fordu-
lok Klaus Johannis államelnökhöz, hogy 
szerezzen érvényt az igazság kiderítésére 
és a vétkesek megbüntetésére vonatkozó 
kijelentéseinek, mind az egykori »terroris-
ták« vérengzései, mind a marosvásárhelyi 
parasztjárás, valamint a bukaresti bá-
nyászjárás garázdálkodásai tekintetében. 
Erdélyi magyar közösségünk különöskép-
pen elvárja, hogy Marosvásárhely fekete 
márciusa ügyében a román igazságszol-
gáltatás ne mérjen kettős mércével, ha-
nem nemzetiségi diszkriminációtól men-
tesen szolgáltasson igazságot az egykori 
többségi agresszió elszenvedőinek” – fo-
galmazott Tőkés László a fekete március 
30. évfordulóján.

Szili Katalin: emlékeznünk kell
Az emlékezés fontosságát hangsúlyozta 
a harminc éve Marosvásárhelyen történt 
magyarellenes események kapcsán Szili 
Katalin nemzetpolitikáért felelős minisz-
terelnöki megbízott az MTI-hez pénteken 
eljuttatott közleményében. Emlékeztet: 
harminc éve, 1990. március 19-én és 20-
án Marosvásárhelyen véres összecsapá-
sok zajlottak le románok és magyarok 
között, a zavargásoknak több halottja és 
több száz sérültje volt. Szili Katalin az új 
koronavírus okozta helyzetre is utalva 
azt hangsúlyozta: „ha nem is együtt, de 
egyénenként otthonainkban mégis szük-
séges visszatekintenünk a három évti-
zeddel ezelőtti márciusi történésekre”. 
Úgy folytatta: „fejet kell hajtanunk mind-
azok előtt, akik életüket, egészségüket 
adták, és küzdöttek azokban a napokban 
a magyarok elleni provokációval szem-
ben”. Szili Katalin felhívta a fi gyelmet 
arra is, hogy azóta felnőtt egy újabb ge-
neráció, „akiknek ismerni és tudni kell, 
hogy az európai alapelvek betartása csak 
akkor lehet teljes, ha a szülőföldjükön 
kisebbségben élő közösségek számára 
az identitás kiteljesítése, megélése és 
az önigazgatás lehetősége biztosított”. 
A nemzeti önazonosság megőrzésének 
alapja az anyanyelvi oktatás és az ehhez 
szükséges intézmények fenntartása, az 
autonómia különböző formáinak a nem-
zetközi szabályok és modellek szerinti 
megvalósítása – szögezte le a politikus. 
Szili Katalin a szülőföldön való boldogu-
lás, gyarapodás feltételének a békés pár-
beszédet nevezte, amelynek kialakítása 
„továbbra is közös feladatunk”.

 » „El kell jutnunk oda, hogy 
közösen, magyarul és románul 
is kimondjuk: soha többé fekete 
március!” – szögezte le az 
RMDSZ első embere, aki szerint 
a felelősöket meg kell büntetni, 
»de nekünk együtt kell ezt az 
országot újjáépíteni«.
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A magyarokra törő románok uszítóit ma sem vonta felelősségre az igazságszolgáltatás




