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Visszaadták az ünnephez való jogot
Kövér László: a Forgatag jól szolgálja a marosvásárhelyi magyarság felemelkedését
• Rendhagyó ökume-
nikus istentiszteletet 
tartottak vasárnap 
délelőtt tíz órától a 
marosvásárhelyi Várt-
emplomban a 8. Vásár-
helyi Forgatag kere-
tében, amelyen részt 
vett az esemény fővéd-
nöke, Kövér László, a 
Magyar Ország gyűlés 
elnöke is.

H A J N A L  C S I L L A

A z ökumenikus hálaadó is-
tentiszteletet Henter György, 
a Vártemplom lelkipásztora 

nyitotta meg, majd Nagy László uni-
tárius lelkész mondott imát; Oláh 
Dénes római katolikus főesperes 
beszéde a szavak tettekké válásának 
súlyáról szólt.

Visszaadták a magyarok 
ünnephez való jogát

Az istentiszteletet követően Péter Fe-
renc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
tartott beszédet, aki hangsúlyozta, 
pár nappal ezelőtt arra is emlékeztünk 
Marosvásárhelyen, hogy Bethlen Gá-
bort, aki szabad királyi városi rangot 
adományozott Marosvásárhelynek, 
401 évvel ezelőtt a Besztercebányai 
Országgyűlés magyar királlyá vá-
lasztotta. Ő volt az első olyan erdélyi 
uralkodó, aki tudatos művelődés-
politikát folytatott, egyenrangúnak 
tekintve a művelődést a gazdasági 
vagy a hadi szükségletekkel. „Büszke 
lehet Marosvásárhely minden lakója, 
hogy vásáros jogát Mátyás királytól 
és a város többi erdélyi nagyvárossal 
egyenrangúvá emelését a kultúrát 
pártoló Bethlen Gábortól kapta. Le-
het-e másként emlékezni rájuk, mint 

dallal, tánccal, rímbe szedett szavak-
kal vagy közösen elmondott imával? 
Úgy látom, sikerrel jártak a szerve-
zők, mert ma már méltó helyet foglal 
el az erdélyi kínálatban a Forgatag, és 
nemcsak a marosvásárhelyi magya-
rok, hanem az egész Maros megyei 
magyarság szívében” – fogalmazta 
meg Péter Ferenc. Hozzátette, azért 
lehetséges ez, mert újra és újra maguk 
mögött tudhatják az anyaország, a he-
lyi önkormányzatok és a helyi vállal-
kozók támogatását, hiszen a tudatos 
művelődéspolitika ma is ugyanolyan 
fontos Marosvásárhelyen, mint Beth-
len idejében volt.

Felemelő érzés

Kövér László, a Magyar Országgyű-
lés elnöke ünnepi beszédében fele-
melő érzésnek nevezte, hogy a Vár-
templom megújult falai közt lehet, 
hiszen az elmúlt időben a jó Isten 
elhivatott emberek munkálkodása 
révén nemcsak a templomot újította 
meg, hanem az egykori székely fő-

város életerejét is, a marosvásárhelyi 
magyarság jövőbe vetett reményét is. 
„Ezen erőnek és reménynek Maros-
vásárhelyen kiapadhatatlan szellemi 
forrásai vannak, amelyek a legmos-
tohább időkben is képesek éltetni 
Székelyföldet, képesek éltetni az er-
délyi szellemiséget Romániában és 
a közép-európai szellemiséget Euró-
pának ebben a szegletében. Mi lehet 
a titka annak, hogy a lélekszámban 
és lélekben is sokszor meggyötört 
Marosvásárhely ilyen, a határain 
messze túlmutató megújulási képes-
séggel rendelkezik? A titok nyitja az, 
hogy Marosvásárhely szenvedélye-
sen és konokul hisz az eszményei-
ben, és ebben példát mutat minden 
magyar és román, minden európai 
közösség számára. Marosvásárhely 
hisz a magyar minőség, az erdélyi 
önszerveződés és az európai mél-
tóság eszményeiben” – fogalmazta 
meg Kövér László a Vártemplom falai 
között. Hozzátette, a magyar minő-
ség örök érvényű eszményét Bolyai 
Farkas öntötte a legérthetőbben 

szavakba ebben a városban, egyfaj-
ta matematikai szigorral: „ha kicsit 
térnek el a legmagasabb szinttől, 
lehullnak a mélybe”. Mint beszé-
dében hangsúlyozta, az erdélyi ön-
szerveződés kristálytiszta eszménye 
szintén itt, Marosvásárhelyen szü-
letett, vészjósló időkben, 1937-ben. 
Az erdélyi magyarság legkiválóbb 
képviselői felsereglettek a vásárhelyi 
találkozóra, és visszaadták a magyar 
közbeszéd és közgondolkodás nem-
zeti súlyát és emberi hitelét, máig 
érvényes politikai igazságokat fogal-
maztak meg. „Bukarestnek azt üzen-
ték, hogy a román állam hivatását 
csak akkor teljesítheti be, ha keresz-
tény etikai követelmények és valódi 
demokrácia szellemében egyforma 
gondoskodással védi és támogatja a 
keretei között élő összes népet. Bu-
dapestet pedig arra emlékeztették, 
hogy a közép-európai magyarság 
egyetlen nyelvi és kultúrközösséget 
képez, amelynek a romániai ma-
gyarság az alkotórésze” – fejtette ki a 
Magyar Országgyűlés elnöke.

Továbbá Marosvásárhelyről azt 
is elmondta, hogy a kommunizmus 
ideje alatt többször is megalázta a tör-
ténelem, ám a város a kommunizmus 
bukása után európai méltósággal 
jelezte az erdélyi magyar életerő és 
remény újjászületését. „1990. febru-
ár 10-én Marosvásárhelyen százezer 
magyar ember a rendszerváltoztató 
Közép-Európa legmegrendítőbb né-
ma tüntetésén könyvvel és gyertyá-
val a kezében nyilvánította ki jogát a 
nemzeti önazonossághoz és emberi 
méltósághoz, valamint hitét az eu-
rópai értékekhez” – idézte fel Kövér 
László a város fekete márciusát meg-
előző néma tüntetést, mintegy vá-
laszként arra, hogy a történel-
mi mélységekből miként tud 
mindig megújulva kiemel-
kedni, ahogy ez napjainkban 
is történik. „Sikert kívánunk 
az új városvezetésnek, hogy 
visszaadják a városnak az őt 
megillető rangját és fényét, az itt 
élő magyarság és románság hasznára 
és Európa okulására” – tette hozzá.

Kövér László úgy fogalmazott, a 
Vásárhelyi Forgatag eredményesen 
szolgálja a marosvásárhelyi magyar-
ság felemelkedését, amit meg is kö-
szönt a szervezőknek. Ugyanakkor 
arról is beszélt, hogy másfajta „forga-
tagok” is vannak a világban, hiszen 
a nyugati világban olyan mérgező 
eszmék törnek felszínre, amelyeknek 
célja nem az építés, hanem a rombo-
lás, a természetes emberi közössé-
gek, mint a családi, hitbéli és nemzeti 
közösségek felbomlasztása, valamint 
az ezt védő intézmények, mint a ke-
resztény egyházak és a nemzeti álla-
mok elsorvasztása. 

A rendhagyó istentisztelet a ma-
gyar himnusz közös eléneklésével 
ért véget.

Kövér László: Marosvásárhely szenvedélyesen 
és konokul hisz az eszményeiben, és ebben 
példát mutat minden magyar és román, 
minden európai közösség számára

◂  FOTÓ: HAÁZ VINCE

A hideg időjárás ellenére is nagy-
szerű hangulatot teremtett 

mindkét pénteki fellépő a Tiltott Csí-
ki Sör Manufaktúra által szervezett 
Tiltott Fesztiválon: Keresztes Ildikó 
kirobbanó energiával adta elő dala-
it, Homonyik Sándort pedig három-
szor is visszatapsolta a közönség.

Két neves, az 1980-as évek óta aktív 
előadó is színpadra lépett péntek este 
Csíkszentsimonban, a Tiltott Csíki Sör 
Manufaktúra által szervezett Tiltott 
Fesztiválon. Elsőként a Marosvásár-
helyről elszármazott Keresztes Ildikó 
mozgatta meg rajongóit, az energikus 
énekesnő végigtombolta a koncertet, 
vele együtt pedig a közönsége is. Mi-

vel az ősz közeledtével már korábban 
sötétedik, a fellépést kísérő fényjáték 
szinte az első perctől jól tudott érvé-
nyesülni, tovább emelve a koncert 
hangulatát. Szintén fényjáték, mel-
lette pedig füstgép kísérte az énekes-
nő után színpadra lépett Homonyik 
Sándor fellépését is. Az énekessel 
végig együtt énekelt a közönség a 
közel kétórás koncerten, amelynek 
végén aztán háromszor is vissza-
tapsolták. Homonyik Sándor végül 
legismertebb és legjobban várt da-
lával, az 1990-ben született Álmodj 
királylány című slágerrel köszönt el 
székelyföldi rajongóitól.

Iszlai Katalin

Nosztalgikus hangulatú koncertek Csíkszentsimonban

Homonyik Sándor és Keresztes Ildikó   ▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA

Már csak két nap
A kabuli repülőtér gyors átadá-
sára készülnek az Afganisztán-
ban két hete hatalomra került 
tálibok és a távozó amerikai erők 
– mondta a Reutersnek tegnap 
egy tálib tisztségviselő. Sajtóje-
lentések szerint Joe Biden elnök 
arra készül, hogy augusztus 
31-ei, holnapi határidővel haza-
rendelje Kabulból az amerikai 
diplomáciai képviselet minden 
tagját, beleértve Ross Wilsont, a 
nagykövetség ideiglenes ügyvi-
vőjét is. Közben megkezdődött 
az amerikai katonák kivonása a 
kabuli repülőtérről is. 
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