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 » KRÓNIKA

Harminc éve, 1990. március 19–20-án 
Marosvásárhelyen véres összecsapá-

sok zajlottak le románok és magyarok kö-
zött, a zavargásoknak több halottja és több 
száz sérültje volt.

Az 1989. decemberi forradalom győzel-
mét követően Romániában egyre erősödött 
a nacionalizmus – idézi fel évfordulós hát-
terében az MTI. Az új vezetés nem muta-
tott hajlandóságot arra, hogy érvényesítse 
a nemzeti kisebbségektől a kommunista 
diktatúra idején megtagadott jogokat, sőt 
az országot irányító Nemzeti Megmentési 
Front (NMF) tanácsának elnöke, Ion Iliescu 
februárban már a magyar szeparatizmus 
veszélyéről beszélt. Egyre több magyarel-
lenes szervezet alakult, amelyek azzal vá-
dolták a magyarságot, hogy Erdély Magyar-
országhoz csatolására törekszik. Válaszul 
1990. február elején az erdélyi magyarság 
csendes tömegdemonstrációkat szervezett, 
a legnagyobb, marosvásárhelyi eseményre 
több mint százezren gyűltek össze.

A soviniszta, magyarellenes Vatra Româ-
nească szervezet indulatokat szító, az et-
nikai feszültségeket kiélező kampánya 
Marosvásárhelyen erőszakhoz vezetett. 
(Székelyföld fővárosában 1977-ben még két-
harmados többséget alkottak a magyarok, 
de arányuk a Ceaușescu-féle betelepítési 
politika révén 50 százalékra csökkent.) A 
magyarság március 15-i, néma és méltóság-

teljes megemlékezését követő napon román 
tüntetők leverték egy patika kétnyelvű fel-
iratát, letépték a magyar nyelvű plakátokat, 
pogromhangulatot teremtettek. A Vatra 
aktivistái mégis azt terjesztették a román 
lakosság között, hogy románokat bántal-
maznak, és feltüzelték a környező falvak 
tájékozatlan lakosságát is.

Időközben a marosvásárhelyi orvosi 
egyetem magyar nemzetiségű hallgatói 
ülősztrájkkal követelték a magyar nyelvű 
oktatás visszaállítását. A tiltakozó akciót 
március 19-én, egy hétfői napon felfüg-
gesztették, miután megérkezett a kormány 
delegációja. A tárgyalások alatt a Vatra 
által toborzott tömeg magyarellenes jel-
szavakat skandált, hozzájuk délután több 
ezer, jórészt ittas, a környékről busszal és 
teherautón beszállított román csatlakozott. 
A tömeg kikényszerítette a Nemzeti Meg-
mentési Front megyei alelnöke, Kincses 
Előd távozását, majd vandál pusztításba 
kezdett, és megostromolta az RMDSZ helyi 
székházát. A padlásra felszorult magyarok 
kimenekítésére csak órák múlva érkeztek 
katonák, akik tétlenül nézték végig, amint 
az épületből kilépőket brutálisan összeve-
rik. Sütő András író ekkor szenvedett súlyos 
fejsérüléseket, bordatöréseket, s elvesztette 
a fél szemét. A tömeg este és éjszaka bán-
talmazta az utcán tartózkodó magyarokat, 
akik közül sokat kórházba kellett szállítani.

A magyar munkások március 20-án 
reggel sztrájkba léptek, a városháza előtt 

több tízezer magyar követelte, hogy Iliescu 
azonnal jöjjön a városba, Kincses Elődöt 
helyezzék vissza tisztségébe, és vizsgál-
ják ki a történteket. A délutáni órákra a 
Görgény völgyéből érkezett fejszékkel, do-
rongokkal felfegyverzett román parasztok 
megpróbálták kiszorítani a magyarokat a 
főtérről, akik sebtében szétszedett padok-
kal verték vissza támadóikat. A kormány 
tankokat küldött a rend helyreállítására, 
de a páncélozott járművek csak felsora-
koztak a főtéren, meg sem próbáltak köz-
beavatkozni. A csatározásokat késő este az 
döntötte el, hogy a magyarok segítségére 
megérkeztek a környék magyar nyelvű ci-
gányai, majd székelyek is, s kiverték a ro-
mánokat.

A hatóságok rendkívüli állapotot hirdet-
tek ki, a viszonylagos nyugalom csak már-
cius 21-re virradóra állt helyre. A történteket 
kivizsgáló parlamenti bizottság jelentése 
190 román és 88 magyar sebesültről, 3 ro-
mán és 3 magyar halottról tett említést. A 
dokumentum románokat és a magyarokat 
egyaránt hibáztatott, de nem tisztázta, kik 
robbantották ki a véres eseményeket. A 
későbbiekben több mint negyven embert 
ítéltek el, közöttük csak két román volt, a 
legsúlyosabb ítéletet, tíz évet a cigány Cse-
resznyés Pál kapta, mert beletaposott egy 
földön fekvő románba, aki korábban lánc-
fűrésszel támadt a magyarokra. A magyarok 
védelmére kelt romákat vezető, Puczi Béla 
(akit szintén elítéltek és a börtönben megkí-

noztak) emléktábláját 2017-ben avatták fel a 
budapesti Nyugati pályaudvar falán.

A marosvásárhelyi pogromot a Szekuritá-
tét felváltó, frissen alakult titkosrendőrség 
létjogosultságának igazolására használta 
fel, a magyarság körében pedig újabb ki-
vándorlási hullám kezdődött. Magyaror-
szág, ahol március 25-én rendezték a sza-
bad parlamenti választások első fordulóját, 
azonnal hivatalosan tiltakozott Bukarest-
nél és nemzetközi fórumokon is, számos 
nagyvárosban demonstrációk voltak, Bu-
dapesten a Hősök terén több ezer ember 
tüntetett. A román kormány ugyanakkor 
Magyarországot tette felelőssé, mondván, 
hogy a március 15-i ünnepségek alkalmából 
Romániába érkező magyar állampolgárok 
„a román nép nemzeti érzelmeit sértő nyílt 
támadásokra ragadtatták magukat”, az ese-
mények fő okát „a Románia ellen irányu-
ló nacionalista, soviniszta és revizionista 
uszításban” jelölték meg.

A rendkívül kiéleződött kétoldalú viszony 
csak fokozatosan enyhült. A kedvezőtlen 
nemzetközi visszhang és a vádak magyar 
visszautasítása nyomán március 23-án egy 
újabb román közlemény már cáfolta, hogy 
Kovászna és Hargita megyében magyar ál-
lampolgárok erőszakra uszítottak és provo-
kálták a lakosságot. Másnap Petre Roman 
kormányfő a magyar nagykövetet fogadva 
annak a véleményének adott hangot, hogy 
normalizálódhat a helyzet, idővel jó kap-
csolatok alakulhatnak ki a két állam között.

Magyar kivándorlást szültek a 30 évvel ezelőtti véres összecsapások

érdemes volt felvállalni ezt a nem éppen 
kockázatmentes gesztust?
– Igen. Elvégre az ifj úsági szervezetek kö-
zött szinte tökéletes egyetértés volt. Mi, 
akkori fi atalok, magyarok és románok bi-
zonyos eszmékért küzdöttünk, és nem a 
politikai hatalomért vagy az abból adódó 
vezetői pozíciókért. Bolyai Jánost parafra-
zálva, mi a semmiből egy új világot akar-
tunk. Azzal, hogy magyarokként védtük a 
Vatra székhelyét, példát szerettünk volna 
mutatni. Arról már nem tehettünk, hogy 
amikor a délutáni órákban a Grand Hotel 
előtt gyülekező román tömeg meg a hozzá-
juk csatlakozó, újból bevezérelt parasztok 

áttörték a rendőrségi kordont, és a város 
főterén elszabadult a pokol, a madiszosok-
nak is menekülniük kellett. Ekkor tört be a 
tömeg, és fosztotta ki a mozi melletti iroda-
helyiségeket. Sok értékes dokumentum ke-
rült elő, de az már más történet, hogy ezek-
nek mi lett a sorsuk, és miért nem sikerült 
felhasználnunk az igazságunk bizonyítá-
sára úgy, ahogy várható lett volna. Borbély 
László utólag elmondta, hogy ezeket az 
iratokat átadta a „megfelelő köröknek”. 
Hogy jól tette, vagy sem, nem tudom.

– Mit tart megalázóbbnak: az RMDSZ-szék-
ház szétverését, Sütő András szemének ki-

ütését vagy azt a kompromisszumsorozatot, 
amely a 20-át követő RMDSZ–Vatra-tárgya-
lásokon született?
– Összességében mindent. A legnehezeb-
ben viszont az igazságtalanságot lehet 
megemészteni. Azt, hogy miután felszo-
rultunk a Kendeff y-ház padlására, ott vol-
tunk a halál torkában, az erdélyi magyar-
ság egyik legnagyobb íróját, Sütő Andrást 
megnyomorították, nem is gondoltam vol-
na, hogy a tárgyalássorozat azzal ér véget, 
hogy itt, Marosvásárhelyen „egy kicsit mi 
is hibásak vagyunk, egy kicsit ti is azok 
vagytok, lapozzunk, és menjünk tovább”. 
Arról nem is beszélve, hogy a továbbiak-

ban a felbujtásért felelősök közül egyetlen 
román embert sem állítottak elő, csak a 
verekedésben részt vevő magyarokat és fő-
ként cigányokat ítéltek el. És mindez csak 
az ügy jogi megközelítése… De ugyanez 
érvényes az emberi kapcsolatokra is: oda-
jutottunk és ott tartunk harminc év után 
is, hogy sokan összemossák a márciusi 
események kirobbantóit annak áldozatai-
val. Az, hogy a magyarok is részt vettek az 

utcai verekedésben, tagadhatatlan. Csak-
hogy nem mindegy, hogy támadóként ve-
szel részt a harcban, vagy védekezni pró-
bálsz. Más: a földre terített Mihai Cofariu 
esetében sem lehet tudni, kik verték in-
kább, magyarok vagy románok? Mert ugye 
ott volt a testén a magyar nyelvű tábla, 
miszerint „Magyar iskolát!” Aztán, aki ott 
elhaladt, rúgott bele egyet.

– Hibásnak tartja az RMDSZ-t, hogy csak 
ennyit tudott „kialkudni” az úgynevezett 
béketárgyalásokon?
– Erről megoszlanak a vélemények. Nem 
tudom, hogy helyes volt-e egyáltalán le-
ülni a Vatrával, vagy nem. Míg az RMDSZ 
annak idején a romániai összmagyarság 
képviselője volt, a pogromkísérletet kirob-
bantó Vatra esetében nem mondható, hogy 
csak ez az úgynevezett kulturális egyesü-
let lett volna a románság gyűjtőszerveze-
te. Még akkor sem, ha néhány kivételtől 
eltekintve mások – a haladó, nyitottan 
gondolkodó románokat is beleértve – hall-
gattak. Egy biztos: 1990 márciusa egyete-
mes visszarendeződést hozott a romániai 
társadalomban.

Célpont. Hetvenkilencen az RMDSZ-székház padlásán vészelték át az épület megrohamozását
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 » Mi, akkori fi atalok, magyarok 
és románok bizonyos eszmékért 
küzdöttünk, és nem a politikai 
hatalomért vagy az abból adódó 
vezetői pozíciókért. Bolyai Jánost 
parafrazálva, mi a semmiből egy 
új világot akartunk. Azzal, hogy 
magyarokként védtük a Vatra 
székhelyét, példát szerettünk 
volna mutatni.




