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Hol az igazság- és jóvátétel?
A fekete március 31. évfordulója kapcsán szólalt fel Tőkés László és Kelemen Hunor

A z Erdélyi Magyar Nemze-
ti Tanács (EMNT) elnöke 
a marosvásárhelyi fekete 

március 31. évfordulóján kibocsá-
tott nyilatkozatában élesen kifogá-
solja, hogy a „közvetlen politikai 
befolyás alatt működő román igaz-
ságszolgáltatás továbbra is obstru-
álja” az egykori ellenforradalmi 
események kivizsgálását, valamint 
az ezen ügyekben joggal elvárható 

igazság- és jóvátételt. „A forra-
dalom idején elkövetett tö-
meggyilkosságok, valamint 
az 1990 júniusában lezaj-
lott bukaresti bányászjárás 
ügye a vádemelés megtör-
ténte után újból elakadni 
látszik, a marosvásárhelyi 
»parasztjárás« ügyében 

azonban még a kivizsgálásnak 
sem adtak helyt, sőt a román naci-
onalista politikai érdekekkel cinkos 
összhangban az Emberi Jogok Euró-
pai Bírósága (EJEB) sem volt hajlan-
dó napirendjére tűzni az égbekiáltó 
etnikai agressziót” – állapítja meg 
Tőkés László.

Tőkés: lépnie kell az RMDSZ-nek

A volt európai parlamenti képviselő 
kirívó ellentmondásnak tartja, hogy 
miközben a székely terrorperben 
terrorizmus vádjával elítélt Beke Ist-
ván és Szőcs Zoltán börtönben ül, 
az RMDSZ képviselői és tisztségvi-
selői bukaresti bársonyszékeikben 
foglalnak helyet. Tőkés kedvező 
körülménynek tartja ugyanakkor, 

hogy az RMDSZ – egyelőre – nél-
külözhetetlen kormánytagsága 
esélyt nyújt a magyar ügyek és kö-
vetelések rendezésére. „Mindezt 
fi gyelembe véve, kedvező alkupozí-
ciójának tudatában, az RMDSZ-nek 
határozott lépéseket kellene tennie 
a marosvásárhelyi fekete március 
ügyének megoldása, valamint szé-
kely politikai foglyaink felmentése 
és szabadon bocsátása érdekében” 
– hangsúlyozza a volt református 

püspök. Tőkés szerint itt a kellő al-
kalom, hogy a romániai magyarság 
jogfosztását, illetve jogellenes sérel-
meit a román igazságszolgáltatás az 
európai együttműködési és ellenőr-
zési mechanizmus (CVM) keretében 
megszüntesse, illetve orvosolja.

Kelemen is az elszámoltatást 
hiányolja

Az elszámoltatást hiányolja a feke-
te március évfordulóján Kelemen 
Hunor is. A román kormányban 
miniszterelnök-helyettesi tisztséget 
betöltő RMDSZ-elnök közösségi ol-
dalán posztolt bejegyzésében közöl-
te: 31 éve nem feledjük a vásárhelyi 
véres napokat, és ugyanennyi ideje 
várunk arra is, hogy a román igaz-
ságszolgáltatás kimondja, kinek 

az utasítására törtek rá a magyar 
közösségre és kik a felelősek. „A 
mai napon emlékezzünk azokra, 
akik életüket veszítették, és azok-
ra is, akik súlyosan megsérültek a 
szörnyű eseményeken. De nézzünk 
a jövő felé is a mai napon, hiszen 
hosszú idő után először érezhetjük 
úgy, hogy az a hely, amelyet front-
városnak neveztünk, a megbékélés, 
közösségeink közös jövőjének vá-
rosa lehet. Tavaly győztek a vásár-
helyiek, magyarok, románok, más 
közösségek egyaránt, és új lapot 
nyitottak. Soha többé fekete már-
ciust!” – szerepel az RMDSZ-elnök 
bejegyzésében.

Nem nézték jó szemmel, hogy 
a marosvásárhelyi magyarság 
tüntetett az anyanyelvi oktatás 
megteremtéséért

▾  FORRÁS: AZOPAN PHOTOARCHIVE 
  – WWW.AZOPAN.RO/TÓTH LEVENTE

Fekete március: 
mi is történt? 

Fekete március (más néven 
marosvásárhelyi pogrom, romá-
nul: Violențele interetnice de la 
Târgu Mureș) megnevezés alatt 
azokra az etnikai zavargásokra 
hivatkozunk, amelyek 1990 
márciusában történtek az akkor 
még magyar többségű Maros-
vásárhelyen (magyarok 52%, 
románok 48%) a két nemzetiség 
között. A harcoknak 5 halottja 
(3 magyar és 2 román) és 278 
sérültje volt. Az eseményt az 
váltotta ki, hogy a magyarság 
tüntetett az anyanyelvi oktatás 
megteremtéséért, amire 
válaszul a Vatra Românească 
soviniszta román szervezet a 
román kormányerők támogatá-
sával szervezetten környékbeli 
románokat szállított Marosvá-
sárhelyre, akik feldúlták a város 
központját, majd rátámadtak 
a mindaddig békésen tiltakozó 
magyarokra. A több napig tartó 
zavargásoknak március 21-ére 
lett vége, amikor is a környező 
településekről megérkezett ma-
gyar erősítés kiverte a beszállí-
tott románokat a városból, majd 
ezt követően a román hadsereg 
helyreállította a rendet. Ma is 
vita tárgya, hogy mi robban-
totta ki a zavargásokat. Egyre 
valószínűbb, hogy az esemé-
nyeket az egykori Securitate 
emberei provokálták ki felsőbb 
utasításra, hogy igazolják az 
egy héttel később létrehozott 
Román Hírszerző Szolgálat 
létjogosultságát, valamint 
eltereljék a valós gondokról a 
közvélemény figyelmét. (forrás: 
Wikipédia)

Székelyudvarhely elöljárója sem 
„úszta meg” a magyar nemze-

ti szimbólumok használata miatt 
immár „menetrendszerűnek” tűnő 
szankciót a román hatóságok ré-

széről. A Hargita Megyei 
Prefektusi Hivatal a zász-
lótörvény megsértéséért 
ötezer lejes bírságot rótt 
ki az elöljáróra a márci-

us 15-én kitűzött magyar 
lobogók miatt. A bírságról maga a 
polgármester számolt be közösségi 
oldalán, ahol a bírságolási jegyző-
könyv egyes részleteit is megmu-

tatta. Gálfi  Árpád bejegyzésében a 
székelyudvarhelyi ünneplésről és a 
bírságolás hagyományáról beszélt, 
arra utalva, hogy az idei immár 
a harmadik március 15., amikor 
megbírságolják a magyar jelképek 
használatáért. „Számunkra szent a 
magyar szabadság napjának méltó 
megünneplése, számukra szent az 
erre kiszabható bírság alkalmazása. 
Nem tudom, mennyi időnek kell el-
telnie ahhoz, hogy végre a törvény 
»alkalmazói« is megértsék, hogy 
egy nemzet szimbólumai, jelképei, a 
kokárdák és a háromszínű szalagok 

nem azonosak egy »idegen« ország 
nemzeti zászlóival, amelyekre a 
törvény hivatkozik. Hagyományőr-
zés terén jól állunk. Mi hagyomá-
nyainkhoz híven ünnepelünk, ők 
hagyományaikhoz híven bírságol-
nak” – fogalmazott a polgármester. 
A koalíciós osztozkodás nyomán az 
USR-PLUS szerezte meg a Hargita 
megyei prefektusi tisztséget, de a 
kormány nem nevezte még ki a párt 
jelöltjét. A prefektusi teendőket a ki-
nevezéséig Marius Țepeluș és Petres 
Sándor alprefektus látja el.

Sepsiszentgyörgy is kapott

Mint arról beszámoltunk, korábban 
Antal Árpádra, Sepsiszentgyörgy 
polgármesterére rótt ki tízezer lejes 
bírságot Kovászna megye alprefek-
tusa, a liberális párti (PNL) Cosmin 

Boricean. A Mikó Imre Jogvédelmi 
Szolgálat arra kérte a sepsiszent-
györgyieket, hogy jelképes egy lejjel 
járuljanak hozzá a bírság kifi zetésé-
hez. A román zászlótörvény azt írja 
elő, hogy idegen államok zászlaját 
csak kivételes alkalmakkor és csak 
a román zászlóval együtt szabad ki-
tűzni. A jogszabály végrehajtási uta-
sításait rögzítő kormányhatározat 
ugyanakkor kitér arra is, hogy „azok 
az etnikai kisebbségek, amelyek or-
szágos szervezettel rendelkeznek, 
rendezvényeiken használhatják a 
saját jelképeiket”.

Székelyudvarhely polgármesterét is megbüntette a prefektúra a magyar jelkép miatt
• Gálfi Árpádot, Székelyudvarhely polgármesterét is 
megbírságolta Hargita megye prefektusa a március 
15-én kitűzött magyar zászlók miatt. A kormány területi 
képviselője korábban a sepsiszentgyörgyi elöljárót súj-
totta büntetéssel a magyar jelképek használatáért.

Nekik idegen. Egyebek kö zt eme zász ló 
miatt büntetett a prefek túra 
Székely udvarhely esetében

▸  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

• Tőkés László szerint a román demokratikus állam már 
csak adófizető és országépítő magyar polgárai iránti tisz-
teletből és megbecsülésből is tartozik azzal, hogy igaz-
ságot tegyen Marosvásárhely fekete márciusa ügyében, 
továbbá szabadon bocsássa a székely terrorperben elítélt 
„politikai foglyokat”, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt.




