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Rendhagyó ökumenikus isten-
tiszteletet tartottak tegnap déle-
lőtt a marosvásárhelyi Vártemp-
lomban a 8. Vásárhelyi Forgatag 
keretében. Az istentiszteleten 
részt vett az esemény fővéd-
nöke, Kövér László, a Magyar 
Országgyűlés elnöke is. Mint 
elhangzott, Marosvásárhely 
példát mutat minden magyar és 
román, minden európai közös-
ség számára.
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V isszaadták a magyarok ün-
nephez való jogát – hangzott 
el a Vásárhelyi Forgatag ke-

retében tartott ünnepi ökumenikus 
istentiszteleten tegnap. A marosvá-
sárhelyi magyarság ünnepe csütör-
tökön kezdődött és tegnap zárult. 
Az ökumenikus hálaadó istentiszte-
leten az esemény fővédnöke, Kövér 
László, a Magyar Országgyűlés el-
nöke is jelen volt. Az istentiszteletet 
Henter György, a Vártemplom lelki-
pásztora nyitotta meg, majd Nagy 
László unitárius lelkész mondott 
imát; Oláh Dénes római katolikus 
főesperes beszéde a szavak tettekké 
válásának súlyáról szólt.

Méltó helyet foglal el az erdélyi 
kínálatban a Forgatag
Az istentiszteletet követően Péter Fe-
renc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
tartott beszédet, aki hangsúlyozta, 
pár nappal ezelőtt arra is emlékez-
tünk Marosvásárhelyen, hogy Beth-
len Gábort, aki szabad királyi városi 
rangot adományozott a városnak, 
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. „Büsz-

ke lehet Marosvásárhely minden 
lakója, hogy vásáros jogát Mátyás 
királytól, és a város többi erdélyi 
nagyvárossal egyenrangúvá eme-
lését a kultúrát pártoló Bethlen Gá-
bortól kapta. Lehet-e másként em-
lékezni rájuk, mint dallal, tánccal, 
rímbe szedett szavakkal vagy közö-
sen elmondott imával?” – fogalmaz-
ta meg Péter Ferenc. Mint mondta, 
sikerrel jártak a szervezők, mert ma 
már méltó helyet foglal el az erdélyi 
kínálatban a Forgatag, és nemcsak a 
marosvásárhelyi magyarok, hanem 
az egész Maros megyei magyarság 
szívében. Hozzátette, azért lehet-
séges ez, mert újra és újra maguk 
mögött tudhatják az anyaország, 
a helyi önkormányzatok és a helyi 
vállalkozók támogatását, hiszen a 
tudatos művelődéspolitika ma is 
ugyanolyan fontos Marosvásárhe-
lyen, mint Bethlen idejében volt.

A példamutató város
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 Jóisten az 
elhivatott emberek munkálkodása 
révén nemcsak a templomot újítot-
ta meg, hanem az egykori székely 
főváros életerejét is, a marosvásár-
helyi magyarság jövőbe vetett remé-
nyét is. „Ezen erőnek és reménynek 
Marosvásárhelyen kiapadhatatlan 
szellemi forrásai vannak, amelyek 
a legmostohább időkben is képesek 
éltetni Székelyföldet, képesek éltet-
ni az erdélyi szellemiséget Romániá-
ban, és a közép-európai szellemisé-
get Európának ebben a szegletében” 
– fogalmazott Kövér László. Feltette 
a kérdést: mi lehet a titka annak, 
hogy a lélekszámban és lélekben is 
sokszor meggyötört Marosvásárhely 
ilyen, a határain messze túlmutató 
megújulási képességgel rendelke-
zik? „A titok nyitja az, hogy Maros-
vásárhely szenvedélyesen és kono-
kul hisz az eszményeiben, és ebben 

példát mutat minden magyar és 
román, minden európai közösség 
számára. Marosvásárhely hisz a ma-
gyar minőség, az erdélyi önszerve-
ződés és az európai méltóság eszmé-
nyeiben” – fogalmazta meg Kövér 
László a Vártemplom falai között. 
Hozzátette, a magyar minőség örök 
érvényű eszményét Bolyai Farkas 
öntötte a legérthetőbben szavakba 
ebben a városban, egyfajta mate-
matikai szigorral: „ha kicsit térnek 
el a legmagasabb szinttől, lehullnak 
a mélybe”. Mint hangsúlyozta, az 
erdélyi önszerveződés kristálytiszta 
eszménye szintén itt, Marosvásár-
helyen született vészjósló időkben, 
1937-ben. Az erdélyi magyarság leg-
kiválóbb képviselői felsereglettek a 
vásárhelyi találkozóra, és visszaad-
ták a magyar közbeszéd és közgon-
dolkodás nemzeti súlyát és emberi 
hitelét, máig érvényes politikai igaz-
ságokat fogalmaztak meg. „Buka-
restnek azt üzenték, hogy a román 
állam hivatását csak akkor teljesít-
heti be, ha keresztény etikai követel-
mények és valódi demokrácia szel-
lemében egyforma gondoskodással 
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Visszaadták a magyarok ünnephez való jogát

A megújult marosvásárhelyi Vártemplomban tartották a magyarság ünnepe keretében az ökumenikus istentiszteletet

Kövér László: Marosvásárhely szenvedélyesen és konokul hisz az eszményeiben
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védi és támogatja a keretei között 
élő összes népet. Budapestet pe-
dig arra emlékeztették, hogy a kö-
zép-európai magyarság egyetlen 
nyelvi és kultúrközösséget képez, 
amelynek a romániai magyarság 
az alkotórésze” – fejtette ki a Ma-
gyar Országgyűlés elöljárója.

A megaláztatást is kibírta
a város
Kövér Marosvásárhelyről azt is 
elmondta, a kommunizmus ideje 
alatt többször is megalázta a tör-
ténelem, ám a város a kommuniz-
mus bukása után európai méltó-
sággal jelezte az erdélyi magyar 
életerő és remény újjászületését. 
„1990. február 10-én Marosvásár-
helyen százezer magyar ember a 
rendszerváltoztató Közép-Euró-
pa legmegrendítőbb néma tün-
tetésén könyvvel és gyertyával a 
kezében nyilvánította ki jogát a 
nemzeti önazonossághoz és em-
beri méltósághoz, valamit hitét az 
európai értékekhez” – idézte fel 
Kövér László a város fekete már-
ciusát megelőző néma tüntetést, 
mintegy válaszként arra, hogy a 
történelmi mélységekből miként 
tud mindig megújulva kiemelked-
ni, ahogy ez napjainkban is törté-
nik. „Sikert kívánunk az új város-
vezetésnek, 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 Vásár-
helyi Forgatag eredményesen szol-
gálja a marosvásárhelyi magyar-
ság felemelkedését, amelyet meg 
is köszönt a szervezőknek. Arról 
is beszélt, hogy másfajta „forgata-
gok” is vannak a világban, hiszen 
a nyugati világban olyan mérgező 
eszmék törnek felszínre, amelyek-
nek célja nem az építés, hanem 
a rombolás. Ilyen a természetes 
emberi közösségek – a családi, 
hitbéli és nemzeti közösségek 
felbomlasztása, valamint az ezt 
védő intézmények, a keresztény 
egyházak és a nemzeti államok 
elsorvasztása. A rendhagyó isten-
tisztelet a magyar himnusz közös 
eléneklésével ért véget.

 » A tudatos 
művelődés-
politika ma is 
ugyanolyan 
fontos Marosvá-
sárhelyen, mint 
Bethlen Gábor 
idejében volt.




