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lemondatta az ottani megmentési front 
magyar meghatározó alakját, az RMDSZ-
es Formanek Ferencet és Pécsi Ferencet. 
A békés szándékú magyar lakosság nem ko-
szorúzhatta meg sem Bălcescu, sem Petőfi  
szobrát, mert a szatmári teret elfoglalták a 
román tüntetők. Az ünneplők nem vették 
fel a kesztyűt, nem álltak ellen, mint mi, 
marosvásárhelyiek, hanem csendben átvo-
nultak Erdődre, és ott ünnepeltek. Az erede-
ti forgatókönyv az lett volna, hogy a másik 
frontvárosban, az akkor románok és ma-
gyarok által még fele-fele arányban lakott 
Szatmárnémetiben robbantsák ki az etnikai 
összecsapást. Propaganda szempontjából a 
sötét erőknek jobban is jött volna Szatmár, 
hiszen a határ közelségével a magyarve-
széllyel való riogatás még inkább mérgezte 
volna a román közvéleményt.

– Gondolom, nem véletlen, hogy ugyanaz a 
Ţîră volt a marosvásárhelyi eseményeknek is 
egyik kulcsfi gurája.
– Ő volt az, aki március 19-én, a marosvásár-
helyi megyeháza erkélyéről diadalittasan 
bejelentette, hogy sikerült engem lemon-
datni az egységfront alelnöki tisztségéről. 
„Noi suntem stăpâni în ţara românească!” 
– hangoztatta, azaz mi vagyunk az urak 
román országunkban. Ugyanaznap este 
egyike volt azoknak, akik uszították a leita-
tott, felbőszített román tömeget az RMDSZ 
székházából távozni akaró – Judea ezredes 
ígéretében megbízó – Sütő András ellen. 
„Most jön a fehér hajú öreg, vegyétek ke-
zelésbe! – kiáltotta a Görgény-völgyieknek, 
még mielőtt Sütő felülhetett volna a szék-
házból menekülő magyaroknak odarendelt 
katonai teherautóra. Hogy útmutatása hová 
vezetett, azt mindannyian tudjuk. Szin-
tén az ő szájából hangzott el az a „biztató” 
mondat, miszerint „a katonaság veletek 
van, és leszámol az irredenta, revizionista 
horthystákkal”. Egyébként miután haza-
tért Szatmárról, március 16-án nyilvánosan 
is eldicsekedte, hogy ott a vatrások vissza 
tudták verni a magyarokat. Ő is, akárcsak 
sok más katonatiszt, a Vatra Românească 
alapító tagja volt, sőt egy fontos tisztséget is 
kapott, titkárnak választották.

– Király Károly kikapcsolása és Bukarestbe 
történt „felfelé buktatása” része lehetett a 
magyarellenes forgatókönyvnek?
– Nem hinném, hogy amikor Királynak 
Bukarestben ajánlottak magas rangú tiszt-
séget, ezzel a hátsó szándékkal tették vol-

na, noha Maros megyei helyettese, Ioan 
Scrieciu tábornok egy későbbi interjúban 
ezt állította. Ne feledjük: Király megmaradt 
Maros megyei elnöknek, ebben a minőség-
ben állította le a március 16-i Tudor negyed-
beli gyógyszertári csatát. Sajnos betegsége 
miatt január 9. és 25. között hiányzott a vá-
rosból, Budapesten kezelték. Emiatt eléggé 
magamra maradtam. Ion Iliescu államfő, 
aki fi atalkorában a KISZ vezetőségében 
jól együttműködött Királlyal, tisztelte és 
bízott benne. Nem számított arra, hogy Ki-
rály jóval elszántabb, mint Domokos Géza 
és támogatói. Király Károlytól is csupa jót 
hallottam Iliescuról. Mint egyébként Kike-
li Páltól, az orvosi egyetem professzorától, 
aki diákvezérként került vele kapcsolatba. 
Ezek az illúziók engem is befolyásoltak, 
megtévesztettek. Amikor januárban Sütő 

András felkérésére egy fontos beadványt 
akartam személyesen neki átadni, telefo-
non arra kértem, hogy fogadjon. Ion Iliescu 
rendkívül szívélyesen üdvözölt mint Tőkés 
László védőügyvédjét, elismerően szólt 
Tőkés elévülhetetlen érdemeiről, ügyvé-
di kurázsimról, és már másnap fogadott a 

Victoria-palotában. Január 20-i bukaresti 
találkozásunkkor is udvariasan és barátsá-
gosan viselkedett, mondanivalómat jegy-
zetelte... Ugyanakkor, amit akkor megígért, 
be is tartotta. A gyergyószentmiklósiak azt 
panaszolták, hogy a milícia volt székháza 
udvarán lévő kutyaólban emberi koponya-
csontokat találtak. Iliescu közbenjárására 
beindították a nyomozást. Megszületett az 

a törvényszéki orvostani szakvélemény, 
amely megerősítette a feltételezéseket: va-
lóban emberikoponya-maradványok voltak 
a rendőrség udvarán. Az ügynek mindössze 
az lett a következménye, hogy a gyergyói 
milicistákat más településre helyezték át.

– Apropó gyergyóiak: mennyire voltak közel 
ahhoz, hogy a csíkiakkal, udvarhelyiekkel, 
háromszékiekkel együtt a marosvásárhelyi 
magyarság segítségére siessenek?
– A gyergyóiakról nincsenek pontos infor-
mációim, de azt ismételten elmondom, éle-
tem talán legfontosabb tette az volt, hogy 
március 20-án Székelyudvarhelyen sikerült 
lebeszélnem sok ezer embert arról, hogy 
beutazzanak Marosvásárhelyre, megvédeni 
az előző nap a Görgény-völgyi agresszorok 
által megtámadott magyarságot. Elképzelni 

is rossz, mi történt volna, ha a székelység be-
özönlik Marosvásárhelyre – ez esetben nem 
fordították volna vissza Székelykocsárdról a 
Zsil-völgyi bányászokkal megrakott szerel-
vényt, és Zalatna főteréről elindították volna 
a Horeáék „unokáit” szállító autóbuszokat.

– Ön már idegenben élte meg március utórez-
géseit. Nehéz volt a „pálya széléről” szemlélni 
azt a hazugságáradatot, ami a magyarságra 
zúdult?
– Mivel annak idején még nem létezett sem 
internet, sem Facebook, csak a feltűnően 
nagy hazugságok jutottak el hozzám Ma-
gyarországra. Kézhez kaptam viszont a két 
megbízott, N. S. Dumitru és Verestóy Attila 
által készített eredeti jelentést a fekete már-
ciusról. Összeállítói igyekeztek a közös hibát 
kimutatni, de azért átszűrődött belőle, hogy 
a főbűnös mégiscsak a román fél volt. Érde-
kes módon ezt a változatot „elsüllyesztet-
ték”, és egy másik verziót hoztak nyilvános-
ságra külföldön. Ebben már jócskán tetten 
érhetők a román propaganda hazugságai.

– Az újabb változatot is aláírta a két szerző, 
vagy tudtuk és beleegyezésük nélkül másítot-
ta meg a hatalom az eredetit?
– Nem tudom.

– Hogy érzi: az RMDSZ elárulta önt?
– Annak ismeretében, hogy március 20-án 
tízezrek „követelték vissza Kincsest”, engem 
helyeztek az RMDSZ szenátori listájának élé-
re, az egyetlen magyar befutóhelyre. Eléggé 
kellemetlenül érintett, hogy 1990 májusá-
ban, az első általános választásokon úgy 

lőttek ki az RMDSZ szenátori listájának első 
helyéről, hogy a szövetség még csak meg 
sem óvta az igazságtalan döntést. A Ioan 
Sabău-Pop és Ionel Pantea alkotta bírói ta-
nács arra hivatkozva törölt a jelöltek közül, 
hogy én a demokrácia ellensége vagyok. 
Ugyanezt a bélyeget sütötték Smaranda Ena-
chéra, a Pro Európa Liga elnökére is, aki szót 
emelt a magyarságot ért igazságtalanságok 
kapcsán. Hogy ne legyen feltűnő, miszerint 
pont mi ketten lennénk a hazai demokrácia 
sírásói, jellegzetes román politikai furfang-
gal a listáról törölték a két vatrás katonatisz-
tet, Scrieciu tábornokot és Judea ezredest. 
Akiknek egyébként jelentős szerepük volt a 
magyarellenes hangulat kialakításában, a 
pogromkísérlet megszervezésében. A bíró-
sági döntésnek köszönhetően került az első 
és egyben egyetlen befutó magyar szenátori 
helyre Markó Béla, akinek ezzel elkezdődött 
politikai karrierje. Ellenem meg nyomozást 
indítottak, és megpróbálták rám bizonyíta-
ni, hogy népirtásra bujtattam fel Székelyföld 
magyarságát. Mivel nem indulhattam a vá-
lasztáson, nem szereztem mentelmi jogot, 
ezért öt és fél éven keresztül száműzetésben, 
Magyarországon éltem. Az eljárást csak azu-
tán szüntették meg, hogy 1996-ban Románia 
alávetette magát az Emberi Jogok Európai 
Bírósága illetékességének. Azonnal francia 
nyelvű beadvánnyal fordultam a strasbourgi 
intézményhez.

– Miért éppen francia nyelvűvel?
– Azért, hogy ne legyek kiszolgáltatva a 
román fordításnak. De még így sem szaba-
dultam meg a bonyodalmaktól. Három évet 
kellett várnom a válaszra, amely arról szólt, 
hogy… elveszett a beadványom, küldjem el 
újból. Azt hiszem, joggal kérdezhetem, ilyen 
vagy, Európa? Ismét benyújtottam a panaszt, 
és vártam. Egy esztendő elteltével közölték, 
hogy a panaszom okafogyottá vált, hiszen 
bármikor hazamehetek Marosvásárhelyre. 
Amúgy két emberjogi sérelmet hoztam fel: 
az egyik a szülőföldön való tartózkodás jo-
gának a megtagadása, a másik a korrekt, 
fair eljárás hiánya, ugyanis strasbourgi pa-
naszom nyomán, öt év után zárták le az el-
lenem hamis vádakkal indított nyomozást. 
Nem vitás, legalább ezért a jogsértésért el 
kellett volna marasztalniuk Romániát. Visz-
szatérve az eredeti kérdésre, el kell monda-
nom, hogy a Budapesten töltött öt esztendő 
alatt az RMDSZ képviselői nem keresték a 
társaságomat. Egyszer találkoztam Markó 
Bélával, és egyszer Frunda Györggyel. Ő ak-
kor keresett meg, amikor a Magyarok Világ-
szövetségének főtitkára lettem.

– Ezek szerint nem is az RMDSZ fordított há-
tat önnek, hanem a barátai?
– A barátaim nem fordítottak hátat. Az emlí-
tett vezetők kollégáim voltak, Frunda hosszú 
ideig haverom is. Én hoztam be a kizárólag 
a Vatra Româneascával – tiltakozásom elle-
nére – tárgyaló RMDSZ-küldöttségbe mint 
szakértőt. A Vatrával folytatott tárgyalások 
során – amelyek azt tudatosították a román 
közvéleményben, hogy csak ez a „kulturá-
lis” szervezet védi meg őket a magyaroktól 
– fontosnak tartottam, hogy a költők, fi lozó-
fusok és könyvelők mellett egy jól felkészült 
ügyvéd is jelen legyen. Mindez akkor történt, 
amikor március 23-án már éreztem, sőt tud-
tam, hogy menekülnöm kell, veszélyben 
vagyok, mert már nem hordoz páncélautó-
val a hadsereg, és egyre inkább megfagy 
körülöttem a levegő. A tévé is közvetítette 
azokat a vatrás tüntetéseket, amelyek során 
a fekete március szervezőinek felelősségre 
vonását követelték. Egy pillanatig sem gon-
dolhattam, hogy saját magukat szeretnék 
börtönbe juttatni. Ezért aztán március vé-
gén Hosszú Zoltán aradi ügyvéd barátom, a 
későbbi RMDSZ-es szenátor segítségével az 
Iliescu-rezsim első politikai menekültjeként 
Nagylaknál trükkösen átléptem a román–
magyar határt. Akkor még azt hittem, rövi-
desen hazatérhetek.

„A magyarok iránt táplált szeretet végzetes lett számunkra, ugyanis váratlanul érte, és valósággal megrémítette a Szekuritátét”
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 » Életem talán legfontosabb 
tette az volt, hogy március 20-án 
Székelyudvarhelyen sikerült le-
beszélnem sok ezer embert arról, 
hogy beutazzanak Marosvásár-
helyre, megvédeni az előző nap 
a Görgény-völgyi agresszorok 
által megtámadott magyarságot. 
Elképzelni is rossz, mi történt 
volna, ha a székelység beözönlik 
Marosvásárhelyre – ez esetben 
nem fordították volna vissza 
Székelykocsárdról a Zsil-völgyi 
bányászokkal megrakott szerel-
vényt, és Zalatna főteréről elindí-
tották volna a Horeáék „unokáit” 
szállító autóbuszokat.




