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Utólagos tisztelgés  a hősök előtt
Emlékművet kapnak az 1990 márciusában történt véres események meghurcoltjai

S Z U C H E R  E R V I N

Magyar és roma jelképeket 
tartalmaz Máthé Mihály 
marosszentgyörgyi szob-

rásznak a fekete március hősei előtt 
tisztelgő alkotása, amelyet szomba-
ton lepleznek le a Marosvásárhellyel 
egybenőtt községben. Marosszent-
györgynek ugyan nem voltak halálos 
áldozatai az 1990. március 19-ei és 
20-ai román–magyar utcai összecsa-
pások után, a község és lakói mégis 
nagy árat fi zettek bátor kiállásukért. 
A hatalom hat szentgyörgyi férfi t vett 
őrizetbe, vallatott és kínozott a Ma-
ros megyei rendőrség fogdájában, 

majd az egykori Deák Farkas ut-
cai börtönben. Valamennyi-
üknek az volt a bűne, hogy 
19-én vagy 20-án részt vett a 
Marosvásárhely felé vezető 
országút eltorlaszolásában. 
Egy olyan akcióban, ame-
lyet nem hatan, hanem leg-
alább hatszázhatvanhatan 
bonyolítottak le. A falubeli 
magyarok és cigányok meg-
próbálták megakadályozni 
a Felső-Maros mentéről és a 

Görgény völgyéből érkező, kö-
vekkel, fejszékkel és vasvillákkal 
felszerelkezett román parasztokat, 
hogy bejussanak Marosvásárhelyre.

A romák is emlékeznek

A Temető utcai katolikus és reformá-
tus új sírkertek közös határában a 
szakemberek mellett roma nemzeti-
ségű munkások szorgoskodnak. Ás-
nak, alapot öntenek, kerítést költöz-
tetnek, kavicsot egyengetnek. Van, 
aki szociális munkásként ragadja 
meg a nyeles szerszámot, más önkén-
tesként teszi. A temetővel szembeni 
cigánysor lakóiban öröm és bánat 
kavarog, amikor a szombaton ava-
tásra kerülő oszlopra gondolnak. Úgy 
érzik, hogy három évtized után végre 
valaki elismeri ártatlanságukat, mi 
több hősökként készül őket ünnepel-
ni. Ugyanakkor fáj mindaz, amit a 
karhatalom és az igazságszolgáltatás 
művelt velük az 1990-es évek elején. 
A magyarellenes pogromkísérlet után 
megyeszerte kizárólag magyarokat és 
cigányokat ítéltek el és vetettek bör-
tönbe. De mindez csak a jéghegy csú-
csa volt. A megfélemlítés során ezrek 
hagyták el otthonukat és menekültek 
az anyaországba vagy még annál is 
messzebb. Távozásukkal és az azt 
követő betelepítésekkel véglegesen 
átbillent Marosvásárhely és a néhány 
környező falu etnikai mérlege.

Szentgyörgyiek a barikádon

Az 1990-ben még magyar többségű 
község lakói március 19-én, majd 
20-án is megpróbálták feltartóztatni 
a marosvásárhelyi magyarok „meg-
leckéztetésére” berendelt hodáki, 
libánfalvi, dédai és környékbeli 
román parasztokat. A helybéliek 

a harangok félrehúzását követően 
a szentgyörgyi tetőn gyülekeztek, 
ahol a községháza traktorával és 
annak utánfutójával eltorlaszolták 
a Vásárhelyre vezető országutat. 
Azelőtt már áthaladt egy jó pár 
kamion és autóbusz a Görgény völ-
gyéből és a Maros mentéről érkező 
„különítményekkel”. A Vásárhelyre 
tartó felbőszült románok rövid időre 
Marosszentgyörgyön is megálltak, 
és randalírozni kezdtek. A később 
egybegyűlt helybéliek aff éle ha-
tárőrséget vállaltak: minden egyes 
járművet csak szigorú ellenőrzés 
után engedtek át. Orbán Balázs, a 
települést irányító Nemzeti Meg-
mentési Front (FSN) akkori elnöke 
mesélte, hogy így akadt fenn a ba-
rikádon az utolsó Görgény-völgyi 
„szállítmány”. A teherautó rakfe-
lülete tele volt betontörmelékkel és 
kövekkel. A tetején, lehasalva, hét-
nyolc férfi t találtak, akik a magyar 
településeken embereket dobáltak 
és ablakokat törtek be. „Amikor lát-
ták a helyzet komolyságát, gyorsan 
leugráltak, beszaladtak a mezőgaz-
dasági kutatóállomás udvarára, és 
eltűntek. A tömeg egyre gyűlt, és 

egyre hangosabbá vált” – idézte fel 
a 31 esztendővel ezelőtt történteket 
az akkori községvezető. Március 20-
án, az esti órákban Vásárhely felől 
megjelentek az első tankok. A kato-
nákat üdvözlő tömeg azt hitte, hogy 
a hadsereg megerősíti a torlaszt és 
lekapcsolja a verekedési szándék-
kal Vásárhely felé tartó Maros- és 

Görgény-völgyieket. Csakhogy a ki-
vezényelt bakák megfélemlítő ma-
nőverbe kezdtek, és az egyik tank-
jukkal elnyomták az úttorlaszt. Az 
elkövetkező napokban a hatóságok 
előállítottak és börtönbüntetésre 
ítéltek több szentgyörgyi férfi t azok 
közül, akik településüket és Vásár-
helyt védték. A Front-elnök Orbánt 
azonnali hatállyal menesztették, az 
ügyészség pedig hetekig arról fag-
gatta, hogy a templomokban miért 
húzták félre a harangot.

Nem márciusi hős, 
hanem román cigány

Szabadulása után a hat maros-
szentgyörgyi férfi nak nem volt ki-
re számítania családján kívül. A 
csúcspolitikum általában a kerek 
évfordulókon „tűzte a kalapjára” 
1990 márciusának áldozatait – 
közülük is jobbára a pogromban 
elhunytakat vagy az agyonmedia-
tizált Cseresznyés Pált. A többiek-
nek, bár nevük és hollétük ismert 
volt, egy-egy fél szájjal kimondott 
gratulációnál több nemigen jutott. 

„Volt olyan napom, amikor nem 
volt mit ennünk, mondtam a nővé-
remnek, aki a szintén bebörtönzött 
Puczi Béla felesége volt: menjünk 
be az RMDSZ-hez, mert biztos se-
gítenek. Számba se vettek. Hála a 
katolikus pap bácsinknak, a jelen-
legi polgármesterünknek, a helyet-
tesének...” – szól elismerően a kö-
zösség lelki és szellemi vezetőiről, 
Baricz Lajosról, Sófalvi Szabolcsról 
és Birtalan Istvánról Kóka. Szava-
it a sorstárs Szilveszter Kiss Péter 

lánya is meg tudja erősíteni. Mint 
mondja, az RMDSZ számára a csa-
ládjuk csak akkor létezik, amikor 
tagságdíjat kell fi zetni.

Tartozik az utókor 
a marosszentgyörgyieknek

Sokakat meglep, ha Erdélyben va-
lakinek eszébe jut, hogy emléket 
állítson a meghurcolt szentgyörgyi 
cigányoknak és magyaroknak. Az 
emlékmű felállításával a polgár-
mester egyik régi álma válik va-
lóra. Sófalvi Szabolcs úgy érzi, az 
utókor tartozik azoknak a maros-
szentgyörgyieknek, akik hősiesen 
próbálták védeni falujukat és a kö-

zeli Marosvásárhelyt, amiért a ro-
mán hatalom a későbbiekben meg-
hurcolta, megalázta, megtörte őket. 
„A cél, hogy az emlékmű mindenkit 
arra emlékeztessen: az 1990 márciu-
sában történtekhez hasonlónak töb-
bet nem szabad előfordulnia! Nem 
egymás ellen, hanem összefogva, 
békében kell élnünk egymással. 
A talapzaton a Sütő András-idézet 
is erre emlékeztet, amely így szól: 
»az én reményem a szót értésé!«” – 
hangsúlyozza az elöljáró.

Tankkal elnyomott pogrom. 
A marosszentgyörgyiek hősiesen 
próbálták védeni falujukat 
és a közeli Marosvásárhelyt

▾  F O R R Á S :  A Z O P A N  
     P H O T O A R C H I V E ,  A Z O P A N . R O

A szombati marosszentgyörgyi programról

• Emlékművet avatnak szombaton Marosszentgyörgyön az 1990 márciusában tör-
tént tragikus események magyar és roma áldozatainak, sebesültjeinek és meghur-
coltjainak tiszteletére. Máthé Mihály helyi fiatal szobrász alkotását annak emlékére 
leplezik le, hogy a 31 évvel ezelőtti román–magyar összecsapások után az állami 
hatóságok sok békésen tüntető vagy a települését megvédeni szándékozó sze-
mélyt, köztük számos marosszentgyörgyit is meghurcoltak.

Az emlékművet szombaton 12 órától avatják fel Maros-
szentgyörgyön ünnepélyes keretek között. Az egy-
begyűlteket köszönti az egyik ötletgazda, a község 
polgármestere, Sófalvi Szabolcs, akinek beszédét a 
marosszentgyörgyi egyesített kórus rövid fellépése 
követi.  Tóth László főkonzul, Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusának vezetője is köszönti a jelenlévőket, 
és felolvassa Kásler Miklósnak, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma miniszterének levelét. Majd Gyárfás 
Andrea és Izabella (Lőrinczi József, a fekete március egyik 
hősének unokái) eléneklik a roma himnuszt. 12.35 órakor  

Kelemen Hunor, Románia miniszterelnök-helyettesének 
és az RMDSZ elnökének köszöntője hangzik el, majd újra 

az egyesített kórus lép fel. Ünnepi köszöntőt mond Péter 
Ferenc, a Maros Megyei RMDSZ és Maros Megye Tanácsá-
nak elnöke, Vincze Lóránt EP-képviselő köszöntőjét Bándi 
Zsolt irodavezető olvassa fel, majd az egybegyűltek Soós 
Zoltánnak, Marosvásárhely polgármesterének beszédét 
is meghallgathatják. Emlékplakettet vesz át hat hős, 
aki részt vett az 1990-es eseményekben, közülük kettő 
felszólal. Az ünnepség keretében röviden bemutatják ifjú 
Máthé Mihály helyi szobrászművészt, dr. Jakab Gyula 
talapzatkészítőt és Sánta Csaba bronzöntőt, akik az 
emlékmű készítésében részt vettek. A kétórásra tervezett 
ünnepség a  helyi történelmi egyházak lelkipásztorainak 
áldásával és koszorúzással zárul.




