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„Legyen ez az emlékmű erkölcsi 
elégtétel az áldozatot hozóknak, 
legyen örök mementó, jelezze, 
hogy a történteket nem feledtük, 
és nem feledjük!” – fogalmazott 
szombaton Tóth László, Magyar-
ország csíkszeredai főkonzulja 
Marosszentgyörgyön, a fekete 
március helyi cigány és magyar 
hősei előtt tisztelgő emlékmű 
felavatásán.

 » SZUCHER ERVIN

A harmincegy évvel ezelőtt meg-
élt fekete március és annak ma-
rosszentgyörgyi áldozatai előtt 

tisztelegtek szombaton délben a Ma-
rosvásárhely melletti nagyközségben. 
A két történelmi – római katolikus, il-
letve református – egyház új temetőjé-
ből „lecsípett” pár négyzetméteres tel-
ken emlékművet állítottak azoknak a 
helybéli lakóknak, akik 1990. március 
19-én és 20-án úttorlasszal és testükkel 
védték településüket és a megyeszék-
helyet a magyarellenes pogromkísér-
letre bevezényelt Maros menti és Gör-
gény-völgyi felfegyverkezett parasztok 
elől. Több száz magyar és roma lakó 
vonult ki a szentgyörgyi tetőre, ahol a 
Marosvásárhely felé vezető országutat 
elzárva próbálta kiszűrni azokat, akik 
gyilkos szándékkal közelítik a várost.

Ott voltak, ahol a bátrakra szükség 
volt – hangzott el a hétvégi esemény 
felvezetőjében. A sok száz szentgyör-
gyi közül hatnak került a neve a köz-
vélemény fi gyelmébe: a Puczi Béláé, 
Szilveszter Kiss Péteré, Tóth Árpádé, 
Lőrinczi Józsefé, Sütő Józsefé és Szi-
lágyi Józsefé. Három magyar és három 
roma, három katolikus és három refor-
mátus, három, időközben elhunyt és 
három, életben lévő férfi . Valamennyi-
üket az akkori hatalom letartóztatta, 
vallatta, kínozta, kilenc hónaptól két 
évig terjedő börtönbüntetésre ítélte, 
megalázta. A szombati esemény, ame-
lyen több száz helyi és környékbeli la-
kos, számos közéleti személyiség vett 
részt, egyfajta főhajtás azok előtt, akik 
szembeszálltak a megfélemlítőkkel 
– fogalmazott házigazdaként Sófalvi 
Szabolcs, a település polgármestere. 
Kijelentette: azért állították az emlék-
művet, hogy a fekete március soha ne 
ismétlődhessen meg, és a különböző 
népek békében, egyetértésben élhes-
senek együtt.

Erkölcsi elégtétel
Tóth László, Magyarország csíksze-
redai főkonzulja különösképpen a 

szentgyörgyi romák szerepét emel-
te ki, akik sorsközösséget vállaltak 
a magyarokkal a jogaikért folytatott 
küzdelemben. „Legyen ez az emlék-
mű erkölcsi elégtétel az áldozatot 
hozóknak, legyen örök mementó, je-
lezze, hogy a történteket nem feled-
tük, és nem feledjük! Jelezze, hogy 
a marosszentgyörgyi magyarok és 
romák nem voltak bűnösök, jelezze, 
hogy a szabadság soha nem magától 
értetődő, és még egy demokratikus 
rendszerben is súlyosan korlátozható. 
Jelezze, hogy az igazságszolgáltatás 
nem mindig szolgáltat igazságot, és, 
ami a legfontosabb, jelezze, hogy az 
emberek és nemzetek egymásra van-
nak utalva, nem egymás ellen, hanem 
egymást segítve kell küzdenünk bol-
dogulásunkért. Legyen az emlékmű 
intő jel az utókornak, hogy az akko-
ri események ne ismétlődhessenek 
meg” – hangsúlyozta ünnepi beszé-
dében a diplomata, aki Semjén Zsolt 
köszöntőjét is tolmácsolta. A magyar 
miniszterelnök-helyettes felidézte: 
a maros szentgyörgyieknek köszönhe-
tő, hogy nem lett még nagyobb a tra-
gédia, nem lett még több áldozat. Ők 
„mérsékelték a pusztítást”, és az ak-
kori hatóságok köszönet helyett „meg-
torló intézkedéseket hoztak ellenük”, 
közülük hat személyt be is börtönöz-
tek. Úgy vélte, hogy az emlékmű azt 
bizonyítja: magyarként és romaként, 
katolikusként és reformátusként is 
csak emberek vagyunk, közös a sor-
sunk, közös az életünk, „egymás hitét 
és identitását tisztelve lehet közös a 
jövőnk is”. A magyar Belügyminiszté-
rium társadalmi felzárkózásért felelős 

helyettes államtitkára, Langerné Vic-
tor Katalin üzenetét tolmácsoló Sza-
kács Ferenc Sándor, az államtitkárság 
koordinátora felidézte a szállóigévé 
vált 1990. márciusi jelszót: „Ne félje-
tek magyarok, itt vannak a cigányok!” 
Azt hangsúlyozta: a magyar ajkú ro-
mákra az erdélyi magyarság is erőfor-
rásként tekint, hiszen ez a közösség 
nagymértékben hozzájárul a magyar 
iskolák fenntartásához, a magyar 
kultúra megőrzéséhez. „A magyar-
országi és a határ on túli magyarság 
összetartozásának ki kell terjednie a 
magyar ajkú cigányokra is” – üzen-
te levelében a helyettes államtitkár. 
Péter Ferenc, a Maros megyei önkor-
mányzat elnöke azt hangsúlyozta: a 
magyar közösség 31 éve várja annak a 
kiderítését, hogy kik a felelősek a kö-
zösséget ért támadásért, 31 éve várja 
az igazság szolgáltatást.

Közös jelképvilág
A műalkotás szimbolikájában mindkét 
nép magára talál. A magyar jelkép a tu-
lipán, a roma a sorskerék, míg a közös 
a páva, amely a magyarok számára a 
szabadság, a cigányoknak pedig az in-
diai őshaza madara. Ugyanakkor jelen 
van két egyetemes szimbólum: a meg-
váltást jelentő kereszt és a megtisztu-
lást ábrázoló tűz. Az ifj . Máthé Mihály 
helyi képzőművész Sánta Csaba szo-
vátai szobrász által bronzba öntött al-
kotását Sófalvi Szabolcs polgármester, 
Tóth László főkonzul és a Kóka néven 
ismert Lőrinczi József, a megtorlások 
egyik szenvedő alanya leplezte le.

Mint ismeretes, 1990. március 19-én 
husángokkal és fejszékkel felszerelt 
román falusi férfi akat szállítottak Ma-
rosvásárhelyre, hogy „védjék meg” 
a várost a magyaroktól. Másnap ma-
gyar ellentüntetés is szerveződött, a 
segítségükre érkező cigányokkal ki-
kergették Marosvásárhely főteréről a 
husángos román parasztokat és a ve-
lük szimpatizálókat. Az összetűzések-
nek 5 halottja (3 magyar és 2 román) 
és 278 sebesültje volt. A román igaz-
ságszolgáltatás kizárólag a magyar el-
lenreakciót vizsgálta, csak magyarok 
és romák ellen emelt vádat. A bíróság 
közülük két embert tíz, egyet hat, a 
többit pedig két, illetve egy év börtön-
büntetésre ítélte.

 Erdélyi tudósítások 2021. március 29.
hétfő

A marosvásárhelyi
fekete március emlékezete

Az erdélyi magyarság 1989. december utáni leg-
fájdalmasabb története minden bizonnyal 1990 
fekete márciusa. Sokan akkor döbbentek rá, hogy 
milyen országban és milyen nemzet társaságában 
élnek, amelyet a hatalom a legbrutálisabb lépé-
sekre is rá tud venni. Nincs ebben semmi meglepő, 
hiszen Erdélyben a román–magyar konfl iktusok-
nak tragikus hagyományai vannak: az 1848–1849-
es magyarellenes vérengzések legalább nyolcezer 
magyar áldozatot követeltek…

Minden valószínűség szerint az egykori Szekuri-
táté műhelyeiben kitalált marosvásárhelyi pogrom 
forgatókönyve a szervezők szempontjából félresi-
került, hiszen „csak” öt halottja és majdnem 300 
sérültje volt, miközben az aprólékossággal előké-
szített hadművelet ennél sokkal véresebb konfl ik-
tust vetített előre. Hogy erre mégsem kerülhetett 
sor, az elsősorban a marosszentgyörgyi magyar 
és cigány közösség összefogásának köszönhető, 
amelyek tagjai úttorlaszokkal próbálták megállíta-
ni az autóbuszokon érkező román utánpótlást, így 
Marosvásárhelyen nem lett nagyobb vérfürdő.

31 évvel a tragikus események után annyi elő-
relépés történt, hogy a Marosvásárhely melletti 
Marosszentgyörgyön emlékművet avattak az áldo-
zatok emlékére. Ami egy fontos, de nem elégséges 
gesztus, hiszen ezzel csupán a felszínt kaparjuk, a 
mély pedig a feldolgozatlan fájdalommal és a bű-
nösök megbüntetésének elmaradásával érintetlen 
marad. Mint tudjuk, a romániai igazságszolgálta-
tás ártatlan magyar embereket hurcolt meg, akik 
közül ha valaki visszaütött, önvédelemből tette. 
Nem ők kezdték a provokációt és a támadást: a 
marosvásárhelyi magyarság az előre eltervezett ro-
mán agresszió közösségi áldozatává vált.

A fekete március utóélete is jól mutatja, hogy 
Románia mennyire nem jogállam. Az ország törvé-
nyei leginkább akkor nem érvényesülnek, amikor 
román–magyar konfl iktusról van szó. Amikor a 
helyi magyar érdeket felülírja a nagyromán érdek 
– Marosvásárhely esetében a gyors ütemű elromá-
nosítás kényszere, amit a Ceaușescu-rendszerben 
nem sikerült Kolozsvárhoz vagy Nagyváradhoz ha-
sonlóan befejezni. A kommunista rendszer ideoló-
giája és eszköztára – ha némileg átalakulva is –, de 
változatlan vehemenciával kelt életre a „rendszer-
váltás” után. Ugyanazok az emberek maradtak az 
ország élén, akik korábban kiszolgálták a Ceaușes-
cu családot, mindössze néhány csúcsszereplő cse-
rélődött ki. Ennek ismeretében várható volt, hogy a 
régi rendszer helyét kereső gárdája mikor mutatja 
ki foga fehérjét, és lép akcióba. Erre először 1990 
márciusában került sor, majd újabb forgatóköny-
vek alapján a különböző bányászjárások és egyéb 
rémtettek formájában. Az egész közül azonban Ma-
rosvásárhely fekete márciusa volt a legsúlyosabb, 
amely az erdélyi magyarság soraiban elindította a 
közösség 1990 utáni legnagyobb exodusát.

Az örök kérdés megmaradt: sor kerül-e a valódi 
bűnösök felelősségre vonására, illetve az áldo-
zatok kárpótlására? A jobboldali román hatalom 
tavaly már tett néhány gesztust a kommunizmus-
ban meghurcoltak, illetve azok hozzátartozóinak 
a kárpótlására. Hasonlóan az 1989 decemberé-
ben meghurcoltak érdemeinek elismeréséhez és 
az életjáradékként kifi zetett kárpótláshoz, sürgős 
volna Marosvásárhely 1990 fekete márciusának 
áldozatairól is gondoskodni. Ez elsősorban a kor-
mánytagként tevékenykedő RMDSZ felelőssége is, 
amelynek most lehetősége van legmagasabb szin-
ten felvetni közösségi sérelmeinket. Nem fér két-
ség ahhoz, hogy egy nemzetközi bíróságon nem 
állnák meg a helyüket azok a vádak, amelyekkel 
ártatlan magyarokat kínoztak meg, és vetettek bör-
tönbe a posztkommunista romániai hatóságok.

Az 1990. márciusi marosvásárhelyi pogrom ki-
agyalóinak és lebonyolítóinak felelősségre vonása 
nélkül nemcsak az igazság szenved csorbát, ha-
nem megalázzák az egész erdélyi magyar közös-
séget. A román hatalom ezzel azt üzeni, hogy az 
erdélyi magyarok ellen bármikor bármit meg lehet 
tenni büntetlenül.
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EMLÉKMŰÁLLÍTÁSSAL TISZTELEGTEK A VÁROSVÉDŐ MAGYAROK ÉS CIGÁNYOK ELŐTT

Marosszentgyörgyi intő jel

Egyesítő erő. A műalkotás szimbolikájában a magyarok és a cigányok is
magukra találnak

Közteret nevezhetnek el a romák vezéréről Budapesten

Budapest főpolgármestere azt kezdeményezi, hogy közteret nevezzenek 
el a magyar fővárosban Puczi Béláról, aki az 1990-es marosvásárhelyi ma-
gyarellenes pogrom idején a magyarok védelmére kelő cigányokat vezette. 
Karácsony Gergely pénteken közölte, több roma szervezet kérte, hogy Puczi 
Béla nevét viselje egy köztér a fővárosban. Karácsony hangsúlyozta, Puczi 
Béla igazi hős volt, akit kora nem tudott méltóképpen tisztelni. „Remé-
lem, azzal, hogy közteret neveznek el róla, megadjuk azt a megbecsülést, 
amelyet még életében érdemelt volna” – tette hozzá. Puczi Bélát a fekete 
március után börtönbe zárták, több hónapig raboskodott. A folyamatos 
rendőri zaklatások miatt Magyarországra telepedett családjával. Egyedül, 
nyomorban halt meg 2009-ben Budapesten.




