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rülhet a köztudatba és képes segí-
tő erővé válni”.

A Vágtázó csodaszarvas részé-
ről megszólalt Molnár Krisztina is. 
„Zenekarunk nem függ az aktuális 
politikai viszonyoktól. Létezésünk, 
zenénk alapja messzemenően 
felülírja e problémákat. A zene 
egyetemes világalkotó erő. Ezt az 
örökséget azoktól az őseinktől 
kaptuk, akik e világalkotásban, 
az élet átélésében jelen voltak. Ez 
a magyar, ázsiai, csuvas, csángó 
stb. népek zenéje. Üzenete a lélek 
szabadsága. Mentes a lehúzó és 
bénító erőktől. Ha van lehetőség 
elérni azt, hogy a múlt szelleme a 
jelenben is világítson, és a földön a 
nemzeti identitásukat megőrizhes-
sék az emberek, akkor minden ügy 
megérdemli a támogatást”.

Büszke lenni
a magyarságunkra
A Historica zenekar képviseleté-
ben Ézsaiás Péter énekes megke-
resésünkre azt mondta, minden 
olyan ügyet támogat, ami a ma-
gyarság javát szolgálja. „Sokat 
járok Erdélybe, Székelyföldre, 
ismerem az ott élő barátaim prob-
lémáit. Fontosnak tartom, hogy 
megmaradjon a kultúránk, nyel-
vünk, hagyományunk a hétköz-
napok szintjén is. Ne csak sok száz 
éves épített örökségünket tudjuk 
felmutatni, hanem az élő, lüktető, 
tenni akaró közösségeket is. Fon-
tos, hogy a fi ataloknak legyen le-
hetőségük tanulni, dolgozni, nor-
mális jövedelemre szert tenni ott, 
ahol születtek, hogy ne hagyják 
el szülőföldjüket. Nem is az a baj, 
hogy elmennek, hanem hogy nem 
jönnek vissza. Ne okozzunk ma-
gunknak második Trianont”.

Ézsaiás bízik benne, hogy az 
ilyen nagyméretű megmozdulások 
fejlesztik a magyar nemzettuda-
tot. „A mi dalaink húsz éve arra 

hivatottak, hogy fejlesszék a nem-
zettudatot. Sok embernek sikerült 
felemelő perceket szerezni. Mai di-
vatos szóhasználattal sikerült őket 
érzékenyíteni a nemzeti gondolko-
dás irányába. Minél több hír szól 
erről, annál jobban bekerülhet a 
közbeszédbe, a napi gondolataink 
közé. Számunkra a világ legszebb 
és legtökéletesebb helye a Kár-
pát-medence. Felháborít, amikor 
ismert emberek azt nyilatkozzák, 
hogy külföldön szégyellik ma-
gyarságukat! Én egy évig éltem az 
Egyesült Államokban, és nagyon 
büszke voltam arra, hogy magyar 
vagyok!”

A Romantikus Erőszak frontem-
bere, Sziva Balázs Erdélyhez való 
kötődéséről beszélt. „Több mint 
15 éve rendszeresen koncertezünk 
Székelyföldön. Tavaly március 16-
án Székelyudvarhelyen léptünk 
fel az 1848-as szabadságharc hősei 
előtt tisztelegve, ahol a koncer-
tünk végén Izsák Balázs, az SZNT 
elnöke szólt a fi atalokhoz. Az én 
családom is elszakított területről, a 
Délvidékről származik, így termé-
szetes, hogy támogatjuk a széke-
lyek ügyét”. 

A magyarországi énekes szerint, 
amikor 1994-ben elkezdtek zenél-
ni, egy Nagy-Magyarország- póló-
ért is megvető, riadt vagy éppen 
értetlen tekintetek bámultak az 
emberre. Az azóta eltelt negyed-
század ebben sok változást hozott, 
és ehhez a nemzeti rockzenekarok 
is hozzátették a magukét.

A népdalfeldolgozásairól is is-
mert Palmetta zenekar énekese, 
Kima Norbert szintén az európai 
polgári kezdeményezés támogatá-
sára buzdít. „A népdalok és a ma-
gyar kultúra régen összefonódott. 
A zenekar tagjai számára fontos 
a magyarság és a nemzeti érték, 
ezért is állunk a kezdeményezés 
mellé, hiszen a felvidéki, délvidéki 
vagy erdélyi magyarok számára is 
alapvető kellene legyen önazonos-
ságuk megőrzése”.

A szerző a polgári kezdeményezést 
népszerűsítő civil csapat tagja

Neves magyarországi 
előadóművészeket felsorakoz-
tató újabb interjúkötet jelent 
meg Nánó Csaba tollából. Az 
élet körhintája című könyvet 
a kolozsvári Vállászszabad-
ság Házában mutatták be az 
elmúlt héten.
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A z élet körhintája címmel 
kollégánk, Nánó Csaba 
harmadik interjúkötetét 

mutatták be Kolozsváron a Val-
lásszabadság Házában. Akárcsak 
az előzőekben, ebben is színészek 
és operaénekesek viszik a prímet, 
de ezúttal zömében anyaországi 
művészek kerülnek közelképbe, 
akikkel a szerző az utóbbi évek-
ben találkozott Erdélyben. A nagy 
nevek közül meg kell említeni Föl-
des „Hobó” Lászlót, Kubik Annát, 
Demjén Ferenc „Rózsit”, Bodrogi 
Gyulát, Koltai Róbertet vagy nap-
jaink egyik legnagyobb élő színé-
szóriását, Törőcsik Marit. E rövid 
felsorolásból is látszik, hogy „sú-
lyos” nevek gyűjteménye Nánó 
Csaba legújabb kötete, amely 
ugyanannál a kiadónál jelent 
meg, mint az előzőek: a nagyvá-
radi Europrintnél. A kiadó vezető-
je, Derzsi Ákos a könyvbemutató 
„bemelegítőjeként” elmondta: az 
idén húszéves kiadó a könyvki-
adást és könyvterjesztést jellemző 
anyagi és egyéb gondok ellené-
re szép eredményeket tud maga 
mögött, hiszen több száz címet 
sikerült a két évtized alatt megje-
lentetni és piacra dobni.

A könyvet bemutató beszél-
getés során – az Erdélyi Napló 
főszerkesztője, Makkay József 
kérdezett és a szerző, Nánó Csaba 
válaszolt – többek között kiderült, 
hogy honnan származik a szerző 

vonzódása Thália szekeréhez. Ez 
a szoros kapcsolat a színházzal 
már gyerekkorában elkezdődött. 
Nánó elmondta: temesvári és ko-
lozsvári nevelkedése idején a csa-
ládnak sok színészismerőse volt, 
és maguk is rendszeresen jártak 
színházba, másrészt a nyolcva-
nas években a szerző kipróbálta 
amatőr színjátszóként is magát a 
kolozsvári Stúdió színpadán.

Nánó Csaba interjúi a különbö-
ző területeken dolgozó előadómű-
vészekkel – színészek, operaéne-
kesek, rockzenészek, stb. – soha 
nem lépnek át bizonyos határt. 
Pontosabban fogalmazva, ezek az 
interjúk „nem turkálnak” a művész 
magánéletében. A szerző szerint az 
erdélyi magyar újságírás különbö-
zik a magyarországitól, így nem 

véletlen, ha sok előadóművész 
fenntartásokkal viszonyul az új-
ságírókhoz. A közhiedelem szerint 
sok médiacsatorna és lap csak a 
botrányra hajt, ezért a művészek 
is elővigyázatosak, hogy kinek mit 
nyilatkoznak. A szerző örömmel 
nyugtázta, hogy az Erdélybe láto-
gató magyar sztárok többsége nyi-
tott volt az általa feltett kérdésekre, 
őszintén beszéltek munkájukról. 
Az újságírókkal közismerten nem 
túl jó viszonyt ápoló Hobó is vál-

lalta a beszélgetést. Földes László 
gyakori vendége Erdélynek, az 
utóbbi években például többször is 
fellépett Kolozsváron.

Persze, nem minden próbál-
kozást koronáz siker az újság-
író szakmában sem. A szerző a 
könyvbemutatón arról is mesélt, 
miként nem sikerült interjút ké-
szítenie a Kolozsvári Magyar Na-
pokon fellépő Bródy Jánossal. „A 
fellépés előtt véletlenül a város 
forgatagában, a Farkas utcában 
találkoztam össze a művésszel és 
kíséretével. Nyakamban csüngött 
az újságírói akkreditáció, így nem 
kellett sokat magyarázkodnom, 
és elébe álltam. Nagyon kedve-
sen reagált, mondta, hogy a fellé-
pés után keressem meg, szívesen 
ad interjút. Igen ám, de az utcán 
folytatott beszélgetésünket meg-
hallotta a menedzsere, és azonnal 
lecsapott rám. A foga között szi-
szegte: »Maga hogy képzeli, a há-
tam mögött egyezkedik a művész 
úrral?« Meglepetésemben szóhoz 
sem jutottam. A hölgy szinte kia-
bált, és ekkor már Bródy is szinte 
szégyenkezve nézte a jelenetet, a 
hangoskodásra a környéken állók 
is felfi gyeltek. »Hát tudja meg, 
nem lesz semmi interjú!« – mond-
ta az illető, és testületileg elvo-
nultak. Bródy még utánam szólt, 
hogy sajnálja, én meg a döbbenet-
től földbe gyökerezve álltam ott, 
jól faképnél hagyva.”

A kötetben megjelent húsz 
érdekes beszélgetés azonban 
azt igazolja, hogy a Bródy-féle 
történet kirívó eset, a megszólí-
tott művészek többsége ugyanis 
készséggel kötélnek állt. Kérdés-
re válaszolva Nánó Csaba azt is 
elmondta, hogy a háromkötetnyi 
sorozatnak lesz folytatása, hiszen 
az eddig megjelent ötven interjú-
nál sokkal több készült az elmúlt 
években, s ezek zöme az Erdélyi 
Napló hasábjain jelent meg.Varga Zsolt énekes szerint a székely kezdeményezés nem öncélú

A könyv szerzőjét (balra) Makkay József, az Erdélyi Napló főszerkesztője faggatta az interjúk létrejöttéről

NÁNÓ CSABA ÚJ KÖTETÉT MUTATTÁK BE A VALLÁSSZABADSÁG HÁZÁBAN

Művészek az élet körhintáján

→ Nánó Csaba szerint az 
erdélyi magyar újságírás 
különbözik a magyaror-
szágitól, így nem vélet-
len, ha sok előadóművész 
fenntartásokkal viszonyul 
az újságírókhoz. A köz-
hiedelem szerint sok mé-
diacsatorna és lap csak 
a botrányra hajt, ezért 
a művészek is elővigyá-
zatosak, hogy kinek mit 
nyilatkoznak.
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