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Sport

Tehetséges színésznőből 
világbajnok harcművész
November elején a spanyolországi Benidormban ren-
dezték meg a harcművészetek világbajnokságát (Uni-
fied World Championships), amelyen a marosvásár-
helyi harcművészetet Horváth Attila és az általa edzett
Apostolache Kiss Andrea képviselte. Andrea a wushu
– kungfu irányzatának a taijiquan és taijijian próbáin
három aranyérmet szerzett, így megnyerte a kötelező
és a szabadon választott gyakorlatokat is. 

Interjú

„Ha nem leszünk, az emberek 
lelkében élünk majd tovább”
Interjú a 70. évét taposó Nagy Feró énekessel, dalszö-
vegíróval, a Beatrice frontemberével, aki fergeteges
koncertet adott a marosvásárhelyi Ligetben, az Őszi
Szimfóniák borfesztivál alkalmával. Az esemény szín-
vonalát növelte, amikor „a nemzet csótánya”az egyik
fellépővel, az erdélyi közönség egyik kedvencével, a 25
éves Peti Juniorral közösen is elénekelte a Beatrice talán
legismertebb slágerét, az Azok a boldog szép napokat.

>>> 6. oldal >>> 7. oldal

Vélemény

Ritka pillanataink       

Ha ilyen körülmények között kerül még néhány
pillanat szürke életünkben, amely másról szól,
mint az eddig említettek, akkor ezeket nagyon
meg kell becsülnünk. Teljes odaadással élvez-
nünk kell a ritkán előforduló nyugodt pillana-
tainkat, a különféle kapcsolatainknak, művészi
élményeinknek, átéléseinknek köszönhető kel-
lemes perceinket. Ne hagyjuk ezeket elillanni,
ne hagyjuk gondterhelt mindennapjainkat fö-
lénk kerekedni.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét 

Könyörgöm, ne 
csapjuk be önmagunkat!      

A múlt heti hír szerint online petíciót indítottak
a vásárhelyi összefogásért. A dokumentum
címe: Marosvásárhely ügye mindennél fonto-
sabb! A Kelemen Hunornak és Szilágyi Zsolt-
nak, az RMDSZ, illetve az Erdélyi Magyar Nép-
párt elnökének címzett felhívás
megfogalmazója és aláírói – szerda délelőttig,
amikor e sorokat írom összesen 198-an szig-
nálták a dokumentumot – a magyar politikum
összefogását szorgalmazzák a polgármesteri
szék és a többségi tanács visszaszerzése érde-
kében. 

> 4. oldal

Társadalom 

Nemzetiségünket őrző örök
helyek: a marosvásárhelyi
római katolikus temető

>>> 5. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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A muszlim térhódítás nem csak Nyugat-Európa nagyvárosaiban, hanem Erdélyben is veszélyt jelent-
het életünkre, de a keresztény értékrendre is. Emellett az újprotestáns egyházak megjelenése tér-
ségünkben a történelmi egyházak híveinek is „csábítást” jelent.  Erről három helyi történelmi egyházi
képviselőt – Szénégető István plébánost, Kecskés Csaba unitárius lelkészt és Lőrincz János, a Marosi
Református Egyházmegye esperesét – kérdeztünk. A lelkészek arról is beszéltek, hogy milyen gya-
korlati lépéseket terveznek híveik számának megőrzésére, de a Hit Gyülekezetéhez tartozó magyar
polgármesterjelölt, Soós Zoltán személyét is véleményezték. Lapunk a vásárhelyi Hit Gyülekezete
álláspontjára is kíváncsi lett volna, ám azok többszöri megkeresés után sem voltak hajlandóak kér-
déseinkre válaszolni. >>> 3–4. oldal

Muszlimvilág Európában?



Double Bind a Nemzetiben

November 26-án, csütörtö-
kön 21 órától a Double Bind lát-
ható a Nemzeti Színház Under -
ground termében.

Cigányhold 

A marosvásárhelyi Ariel szín-
házban  november 26-án, csü-
törtökön és 27-én, pénteken
este 7 órától a 12 éven felüliek-
nek szóló Cigányhold van mű-
soron.

Előadások a Levél utcában

A marosvásárhelyi Levél ut-
cai Stúdió 2-ben november 26-
án, csütörtökön reggel 9

órától a Vásári játékok látható ,
rendező Kozsik Novák Ildikó. 

Szintén csütörtökön 19 órá-
tól  a Kozsik Novák Ildikó ren-
dezte Papírmese van műsoron.

Balogh Dénes-emlékest

Balogh Dénesre emlékez-
nek  december 6-án, vasárnap
18 órától a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota nagytermében. Mű-
sorvezető: Kacsó Ildikó, közre-
működnek: Szász  Károly és
Gyepesi László, zenél Koszorús
Kálmán és népi zenekara. Fel-
lépők: Demeter Ágnes v. m. (Né-
metország), Boros Emese, Buta
Árpád, Ábrám Tibor, Szekeres
Vígh Ágnes, Dorina Oprea és Le-
ontina Pop. Táncosok: Jakab Me-
linda, Torma Ildikó, Vásárhelyi
Mónika, Bugnár Zsolt, Szász Pé-
ter, Varró Huba és a Kökényes
táncegyüttes tagjai. Koreográ-
fus: Varró Huba. Jegyek a Kul-
túrpalota jegypénztáránál vá-
sárolhatók.

Szimfonikus hangverseny

November 26-án, csütörtö-
kön este 7 órától  szimfonikus
hangversenyre kerül sor a Kul-
túrpalota nagytermében. Vezé-
nyel: Kah Chun Wong szingapúri
karmester, zongorán játszik Gá-
bos Judit magyarországi mű-

vész. A koncertre a 8-as számú
bérletek érvényesek.

Rendhagyó földrajzóra

A Magyarok a világ nyolcez-
resein expedíciósorozat két
tagja, Kollár Lajos és Mécs László
rendhagyó földrajzórát tart A
Himalája gyöngyszeme: Nepál
címmel november 27-én, pén-
teken 18 órától a marosvásár-
helyi Bod Péter Diakóniai Köz-
pontban.

Lecke- és 
nevelőhangverseny

November 27-én, pénteken
déli 12 órától román, 13 órától
magyar nyelvű  leckehangver-
senyre várják az érdeklődőket a
Kultúrpalota nagytermébe,  17
órától román, 18 órától magyar
nyelven nevelőhangversenyt tar
tanak. Téma: Induló a zenében.
Bemutatják: Dorina Pop és Fü-
löp Klára tanárnők, közreműkö-
dik a filharmónia fúvósoktettje.

Z. Erdei Anna – 
Zagyva László – 70

Zagyva László szobrász- és Z.
Erdei Anna grafikusművész több
mint negyedszázad teltével mu-
tatkozott be ismét a marosvá-
sárhelyi közönségnek. A vissza-

tekintő kiállítás a Kultúrpalota
földszinti galériájában látható
november 29-ig.

Kiállítás 
a Bernády Házban

Elemek – fények – évsza-
kok címmel nyílt egyéni képző-
művészeti kiállítás  Nagy
Dalma  munkáiból a Bernády
Házban. A kiállítás december 3-
ig látogatható.

Veress Kálmán fafaragásai

A marosvásárhelyi Gecse ut-
cai Kistemplom gyülekezeti há-
zában állította ki fa fara -
gásait Veress Kálmán. 

Az érdeklődők az alkotásokat
december 15-ig tekinthetik
meg.

A méhészetről

A Maros Megyei Méhészek
Egyesületének székhelyén –
1918. December 1. út 35. szám
– a bukaresti dr. Ioan Popescu
mérnök A méhcsaládok telelte-
tésének technikai és biológiai
paramétereiről, valamint opti-
mális fejlődésükről 2016 tava-
szán címmel tart előadást no-
vember 26-án 17 órától.
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November 26. Virág, Atanáz
November 27. Virgil, Jakab, Amina
November 28. Stefánia, Jakab
November 29. Taksony, Ilma, Rápolt
November 30. András, Andor, Tarján
December 1. Elza, Oszkár, Ede
December 2. Melinda, Vivien, Aranka

NévnapokNévnapok

Horoszkóp
KOS: Tegyen meg minden öntől telhetőt annak érdeké-
ben, hogy javítson a közérzetén, a szemléletén, melyek
következtében a körülményei is lényeges javulásnak in-
dulnak. Őrizze meg a nyugalmát és ne hagyja, hogy
szélsőséges érzelmei elszabaduljanak, ön fölé kereked-
jenek az irányításban.
BIKA: Egy csodálatos ismeretlen léphet be az életébe.
Hirtelen szerelemre lobbanhat, de később észreveheti,
hogy ez az ember túl egyszerű az ön elképzeléseihez ké-
pest. A külsőségeknek megvan a kiemelkedő szerepe,
de önmagában kevés, ha nincs mögötte tartalom.
IKREK: Ne legyen bátortalan, mondja ki azt, amit érez,
gondol. Próbálja meg ezeket az estéket kellemessé
tenni. A mindennapok rohanó világából, ami miatt sok-
szor érzi magát különösebb indokok nélkül feszültnek,
nyugtalannak, most megszökhetnek egy kicsit pihenni,
lazítani.
RÁK: A csillagok eheti jelzései kedveznek a munkavég-
zésnek, a munkahelyi légkörnek. Most előrukkolhat
újító ötleteivel. Érdeklődő fülekre lel. Kitűnően hete lesz!
Szellemes, mókás hangulatban veti bele magát a teen-
dőibe. 
OROSZLÁN: A munkahelyén a változás szele felborzol-
hatja a kedélyeket. Ez kiválthat némi feszültséget a kol-
legák között. Apró ajándékot kaphat egy váratlan
látogatótól. A szívügyeknek nagyon kedvez ez az idő-
szak.
SZŰZ: Ezekben a napokban mindenkit meg szeretne
menteni, beleértve a talált, mások által kidobott házi
kedvenceket is. A gondoskodó, kiáradó szeretete hang-
súlyosan érzékelhető önben ebben az időszakban.
MÉRLEG: Egy kis nyugalomra, csendre vágyik. Jót tenne
most önnek egy spa, kényeztető program. Ezzel szem-
ben az erős kötelesség tudata nem tűr lazítást. Érdemes
lenne átgondolni, hogy hosszútávon mi a legjobb
önnek.
SKORPIÓ: Őrizze meg lendületét, ugyanis számos cso-
dálója akad gondtalan kisugárzása folytán. Tartsa be
ígéreteit, bármilyen nehéznek is bizonyul a körülmé-
nyekben felmerülő váratlan fordulatok miatt.
NYILAS: Sokat töpreng dolgokon, ami miatt helyzetek-
ben a lélekjelenléte nincs megfelelő szinten. Ebből vá-
ratlan negatív meglepetése is származhat. Fontos, hogy
ne kapkodjon.
BAK: A pénzügyei miatt ebben az időszakban nem kell
fájjon a feje. Megismerhet valakit, aki teljesen lenyű-
gözi, viszont nem érti, hogy miért. Ez az ember megigézi
a megjelenésével, és azzal, hogy szokatlan körülmények
között találkoznak.
VÍZÖNTŐ: Megszívlelendő figyelmeztetéseket hordoz-
nak ezek a hatások, melyek az ön pénzügyeire is nagy
hatással vannak. Nagy körültekintéssel hozza meg a
pénzügyeit érintő döntéseit ebben a periódusban.
HALAK: Nem feledkezhet meg önmagáról és a saját lelki
igényeiről. Figyeljen teste jelzéseire. A hét második fe-
lében szükséges lenne egy kicsit szerettei társaságában
lennie, az együttlétekből töltődni, hogy újult erővel in-
duljon a következő hét.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

www.studium.ro

Kár kihagyni



Ritka 
pillanataink  

Ritkán ugyan, de életünknek vannak pillanatai, ami-
kor sikerül eltávolodnunk hétköznapi gondjainktól. Az
éppen aktuális megélhetési vagy egészségügyi problé-
máinktól. A kudarcélményeinktől, a szomorú emléke-
inktől, az időnkét mindannyiunkat megkörnyékező
kilátástalanságtól. Olyan rövid időszakok, amikor meg-
feledkezünk a halandóságunkról, a közvetlen hozzátar-
tozóinkat érintő gondokról, bánatokról. Amikor nem
foglalkozunk az aktuálpolitikai viszálykodásokkal, a ter-
rorcselekményekkel és a háborús kilátásokkal.

Valóban ennyire élhetetlen az élet? Lehet, hogy mi
vagyunk a hibásak, esetleg a tévé és az internet, de az
is lehet, hogy ennyire zaklatott időket élünk, és ez okot
ad az aggodalomra, az elégedetlenségre. Az utóbbi hó-
napokban begyűrűzött Európába a migránsválság, a be-
vándorló tömegekkel együtt pedig elárasztottak minket
is az erről szóló hírek. Az élhetetlenné váló országrészek,
a közviták, a kerítések. A magyar kiállás, az uniós meg-
rovás, majd az ezt követő pálfordulás. Aztán következtek
a kisebb-nagyobb tragédiák, a többtucat áldozatot kö-
vetelő tűzvészek és terrorcselekmények. Bukarestben,
Párizsban, a Sínai-félszigeten. A közbiztonságot garan-
táló intézmények hitelvesztése. A román kormánycsere
és a kóros politikusundor, a nemzetközi hatóságok té-
továzása, a terrorcselekményekkel szembeni kiszolgál-
tatottság beidegződése. 

A helyzet helyi szinten sem fényesebb. A politikusok
már évek óta egy helyben topognak. A kisebbségpoli-
tikában, az utcanévtáblák kapcsán betartanak, illetve
bojkottálnak, de az anyagi javak elherdálásával, a kör-
nyezetszennyező tevékenységekkel, a fejetlenül végre-
hajtott, rendszertelen beruházásokkal, a járdák
felszámolásával és a város indokolatlan megbénításával
már nem foglalkoznak. Tehetetlenek az egészségügyi
rendszer nevetséges körülményeivel, a csúszópénz to-
vábbéltetésével, az ingyenes szolgáltatások többszörös
megfizettetésével, a közösséget érintő fontos kérdések
(kerülőutak, szemétlerakás, regionális beruházások)
megoldatlanságával szemben. Ők a társadalmunk
nagyratörői, a demokrácia megmondói, a hatalomvágy-
tól elvakított, mindig újraválasztott elöljáróink, vezető-
ink. Biztosra vehetjük, hogy viszontlátjuk őket ugyanott,
a jövőben is. 

Ezek mellett pedig ott vannak még a magánügyeink,
a lelki megpróbáltatásaink, az élet „nagy” kérdéseivel
kapcsolatos gyötrelmeink. Ezek is mind-mind komoly
terhet jelentenek. Ha ilyen körülmények között kerül
még néhány pillanat szürke életünkben, amely másról
szól, mint az eddig említettek, akkor ezeket nagyon meg
kell becsülnünk. Teljes odaadással élveznünk kell a rit-
kán előforduló nyugodt pillanatainkat, a különféle kap-
csolatainknak, művészi élményeinknek, átéléseinknek
köszönhető kellemes perceinket. Ne hagyjuk ezeket el-
illanni, ne hagyjuk gondterhelt mindennapjainkat fö-
lénk kerekedni. 
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Ferencz Zsombor

– Mennyire érzi reális veszély-
nek az iszlám térhódítását Euró-
pában, akár Erdélyben?

Szénégető István: A szak-
emberek egységesen állítják: Eu-
rópa és Erdély népessége is öre-
gedik. A családokra bontott átlag
születési ráta még a nagyon ka-
tolikusnak jellemzett Spanyol-
országban is csak 2,2. Ezzel
szemben a 19 iszlámnak mon-
dott országban 8,1. Ha konti-
nensünk elöregedik, a meg nem
született európaiak helyét az
asszimilálatlan muszlim beván-
dorlók vehetik át – feltételesen
fogalmaztam, de a gondolat lo-
gikusnak tűnik. Ami a kérdésben
szereplő veszély szót illeti: Eu-
rópa ma még nem látja tisztán,
mi történik. Ezért is nem szüle-
tett még átfogó válaszreakció és
stratégia. Fontos a bajban levők
megsegítése, a hontalanok be-
fogadása, de az utóbbi napok,
hetek sajnálatos eseményei azt
sugallják, hogy ez akár nálunk,
azaz Marosvásárhelyen, Csík-
somlyón, Gelencén, Petrilán
vagy Szatmárnémetiben is ve-
szélyt jelenthet.

Kecskés Csaba: A veszélyt
abban látom, ami a jelentős
muszlim népességgel rendel-
kező Nyugat-Európa országaiban
tapasztalható: a második, har-
madik generációs fiatalok közül
sem tudnak nagyon sokan az eu-
rópai életbe integrálódni. A tár-
sadalom perifériájára szorulnak,
és könnyen radikalizálódnak. A
hagyományosan keresztény eu-
rópai országokban párhuzamos
kultúrák jelennek meg egymás
mellett, közöttük nincs, vagy ke-
vés az átjárás, a párbeszéd lehe-
tősége. 

Lőrincz János: Az iszlám
térhódítás Nyugat-Európában
látványosan elkezdődött néhány
évtizede. Lassan itthon is egyre

szembetűnőbb lesz a muszlimok
megjelenése, de hogy társa-
dalmi befolyásuk mikor lesz, az
még kérdéses. Hogy ez a térhó-
dítás mennyire veszély vagy ki-
hívás számunkra, erről sokat le-
hetne beszélni. Mindenképp
elgondolkoztató.

– Mit tehet az ön egyháza
azért, hogy híveit megőrizze?A
történelmi egyházaknak prog-
resszívvé kell válniuk? Ha igen,
milyen módon? 

Sz.I.: Kulcsszerepe lehet
minden egyházi közösségnek
ebben a kialakult helyzetben.
Ferenc pápa megkülönbözte-
tésre hív fel. Disztingválni a há-
borús övezetből elvándorló, va-
lamint a jobb élet reményében
Európába bevándorlók között.
Emellett lehetnek olyanok, akik
terrorveszélyt jelentenek. A be-
fogadás nem feltétlenül jelent
integrálást. Segítenünk kell a

döntéshozókat akkor, amikor be-
fogadóak, de abban is, hogy fel-
ismerjék, mi jelenthet az európai
kultúra számára veszélyt. Fel kell
értékelnünk az ima fontosságát.
Az egyházaknak itt van az első-
rendű tennivalójuk. Szüntelenül
imádkozni a békéért, a népekért,
a háborúk megszűnéséért. Tu-
datosítani, hogy sokfélék va-
gyunk, gyakorolni egymás elfo-
gadását, a tisztelet kultúráját.

K.Cs.: A mi egyházunk is fel-
ismerte, hogy híveink, különö-
sen a fiatalok megőrzése érde-
kében nyitnunk kell a vallásos
élet gyakorlásának új, vonzóbb
lehetőségei felé. Egyházunk If-
júsági Egylete sokat tett az el-
múlt években és tesz ezután is
azért, hogy a hitet, vallási igaz-
ságainkat a fiatalok számára
vonzóbb módon közvetítse. A
templomi hagyományos isten-
tiszteleteinken többnyire az idő-
sebb generációk tagjai vesznek

részt, a fiatalokat zenés, moz-
galmasabb istentisztelettel lehet
megszólítani.

L.J.: Egyházunk helyzete és
társadalmi elfogadottsága nagy
változáson esett át az elmúlt idő-
szakban, és ezt igencsak érzé-
keljük. Fontos, hogy ezeket az
átalakulásokat megértsük és kö-
zeledjük a mai ember kérdései-
hez, de nem szeretnénk értéke-
inket és identitásunkat feladni
a divat kedvéért.

– Mit tart ma a legnagyobb
hittel, hites élettel szembeni ve-
szélyforrásnak?

Sz.I.: A hitéletünkre az egyik
lehetséges veszély az öntudat-
túltengés vagy a túlzott bizton-
ságérzet. Általában megfigyel-
hető a történelemben, hogy
amikor egy nemzetnek jobb
sorsa lesz, gazdaságilag felemel-
kedik, ha egy család kényelme-
sebb életet kezd el élni, nagyobb

Muszlimvilág Európában? 

az esélye annak, hogy Isten imá-
dásától és a vallásos élettől el-
távolodjék. Ma szakemberek
mutatják ki az ebből következő
diszkrepanciát: az élet színvo-
nala felemelkedik, de az elége-
dettség, az emberi boldogság
érzete csökken. Ez – úgy látom,
ha csak részben is, de – Erdélyre
is érvényes. Az életszínvonal nö-
vekedésével a vallásos élet gya-
korlása kimutathatóan vissza-
esett. Isten nélkül, a szeretet

kultúrája nélkül azonban nincs
egység, nincs jövőnk.

K.Cs.: Az elvilágiasodást tar-
tom veszélynek. Azt, hogy a lelki
értékek gyakran háttérbe szo-
rulnak és helyüket az anyagi ér-
tékek hajszolása veszi át. 

L.J.: Rengeteg ember csaló-
dott az egyházban és megbí-
zottjaiban, emiatt gyakran Is-
tentől is elfordulnak, 

folytatás a 4. oldalon

A muszlim térhódítás nem csak Nyugat-Európa nagyvárosaiban, hanem Erdélyben is veszélyt jelenthet
életünkre, de a keresztény értékrendre is. Emellett az újprotestáns egyházak megjelenése térségünkben a
történelmi egyházak híveinek is „csábítást” jelent.  Erről három helyi történelmi egyházi képviselőt – Szénégető
István plébánost, Kecskés Csaba unitárius lelkészt és Lőrincz János, a Marosi Református Egyházmegye esperesét
– kérdeztük. A lelkészek arról is beszéltek, hogy milyen gyakorlati lépéseket terveznek híveik számának meg-
őrzésére, de a Hit Gyülekezetéhez tartozó magyar polgármesterjelölt, Soós Zoltán személyét is véleményezték. 

Szénégető István Kecskés Csaba Lőrincz János
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A múlt heti hír szerint online petí-
ciót indítottak a vásárhelyi összefogá-
sért. A dokumentum címe: Marosvá-
sárhely ügye mindennél fontosabb! A
Kelemen Hunornak és Szilágyi Zsolt-
nak, az RMDSZ, illetve az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt elnökének címzett fel-
hívás megfogalmazója és aláírói –
szerda délelőttig, amikor e sorokat
írom összesen 198-an szignálták a do-
kumentumot – a magyar politikum
összefogását szorgalmazzák a polgár-
mesteri szék és a többségi tanács visz-
szaszerzése érdekében. 

„Marosvásárhely 15 éve vergődik”
– indítja a szöveg szerzője, majd így
folytatja: „Elveszítettünk négy válasz-
tást, mert a magyarság megosztott

volt, és mert a politikusaink sem hittek
a győzelemben.” A mondat két állítása
közül az egyik, az első hamis: a válasz-
tásokat nem azért veszítettük el, mert
a magyarság megosztott volt, hisz az
RMDSZ magyar vetélytársaira leadott
voksok száma annyira alacsony volt
mindannyiszor, hogy azok érdemben
nem befolyásolhatták a verseny vég-
kimenetelét. Annál inkább politikusa-
ink, azaz az RMDSZ politikusainak kis-
hitűsége, sőt árulása, aminek
következményeként a választópolgá-
rok rendre távol maradtak az urnáktól.
„Márpedig csak a magyar összefogás
képes Vásárhelyt fejlődési pályára ál-
lítani, a város jelenlegi vezetőit levál-
tani” – áll a folytatásban.  

A petíció szerzője és aláírói az ösz-
szefogás első lépéseként megvalósult
előválasztás ellenére attól tartanak,

hogy a felek, követve a korábbi gya-
korlatot, végül nem tartják magukat
az egyezséghez, s mégsem sorakoznak
fel Soós Zoltán polgármesterjelölt
mögé, illetve nem állítanak közös ön-
kormányzati képviselőjelölt-listát.
Ezért arra kérik az RMDSZ és a Néppárt
elnökeit, hogy vessenek véget a viták -
nak, tartsák magukat ígéreteikhez,
kössenek koalíciót, és tartsák egyben

a marosvásárhelyi magyarságot. „Ne-
künk változás kell. 2016-ban lesz az
utolsó esély változtatni, tegyék tehát
félre politikai érdekeiket, és végre néz-
zék a marosvásárhelyiek érdekeit. Ma-
rosvásárhely ügye mindennél fonto-
sabb, hiszen a Székelyföld és Erdély
reménysége Marosvásárhelyen ébre-
dezik a magyar összefogásban” – fi-
gyelmeztetik a felhívásban a politiku-
sokat. 

Elismerem: ideje lenne már a vál-
tozásnak, dehát arra is fel kellene ké-
szülni, hogy nem sikerül visszaszerezni
a polgármesteri széket. Különösen egy
olyan jelölt esetében, aki, minden elő-
választási győzelem ellenére, igen gyér
támogatottságnak örvend, különösen

a történelmi egyházak és tagjaik ré-
széről. Egy magas rangú egyházi ve-
zető szerint a történelmi egyházak úgy
tekintenek a Hit Gyülekezetére, mint
például az RMDSZ a Néppártra. Ebből
következően szinte kizárt, hogy papjaik
nyugodt lelkiismerettel arra biztassák
híveiket, hogy egy „szakadárra” adják
voksukat… 

Talán ezen kellene elgondolkod-
niuk mindazoknak, akik valamilyen
befolyással lehetnek a jelöltállításra.
Beismerni, hogy hibáztunk, s azon
lenni, hogy azt kijavítsuk, mégiscsak
egyike a legnagyobb emberi és politi-
kusi erényeknek.    

Szentgyörgyi László  

Könyörgöm, ne csapjuk be önmagunkat!

Mondom 
a magunkét

egy közmondással élve: kiöntik
a fürdővízzel a gyermeket is. Pe-
dig emberi hibáink és tévedése-
ink nem hiteltelenítik azt, ami-
ben hiszünk, éppen ellenkezőleg:
gyengeségeink és esendőségünk
miatt van szükségünk a hitre, és
arra, hogy ismerjünk Valakit, aki
nálunk nagyobb. 

– Milyen gyakorlati lépéseket
terveznek a híveik számának nö-
velésére?

Sz.I.: Aktuális, provokatív
kérdés. Szembesít azzal, hogy az
egyháznak nincs erre ma még
átfogó cselekvési terve. De egy-
ben bátorítás arra, hogy minden
egyházi közösség fel kell mérje
a lehetőségeit. A népesedés, a
demográfiai kérdés megkerül-
hetetlen, ha jövőt szeretnénk
ezen a földön. Egy szóban a vá-
lasz: közösségépítés! Ha a meg-
lévőt nem becsüljük, ha széthul-
lunk, ha egymástól
eltávolodunk, ha nem tudjuk vi-
táinkat rendezni, akkor a közös-
ség elindul a pusztulás útján.
Nem direkt cél a létszámnövelés.
Inkább a közösségi hangulat ja-
vítása, a szolidaritás erősítése. A
leszakadók, az eltávolodottak,
az elfelejtettek felkarolása le-
hetne a cél. Ennek legfontosabb
fókusza és fóruma pedig a csa-
lád. A házasodási kedv és gyer-
mekvállalás konkrét programok-
kal való támogatása. Egy ilyen
értelemben megerősödött
nagyközösséggel sem a politika,
semmilyen emberi hatalom,
vagy bármilyen új bevándorlási
hullám nem tud egykönnyen el-
bánni.

K.Cs.: Egyházunk a törté-
nelme folyamán nem igazán tö-
rekedett misszióra, és arra, hogy
mindenáron meggyőzzünk és
vallásunkra térítsünk más fele-
kezetekhez tartozó keresztény
embereket. Az elmúlt századok
megpróbáltatásai egyházunkat

arra nevelték, hogy igyekezzen
elsősorban megtartani híveit. Ez
azonban nem azt jelenti, hogy
ne lennénk nyitottak a kereső
emberek számára.  Magyaror-
szágon, de Erdélyben is látjuk
azt, hogy sokan vannak, akik fel-
fedezik maguknak az unitárius
vallást, megtetszenek hitelveink
és vallásukat megélő, tevékeny
hívekké válnak.

L.J.: Nem elsődleges célki-
tűzésünk a saját statisztikánk ja-
vítása. Igyekszünk  úgy végezni
a szolgálatunkat, hogy ezzel se-
gítsük az emberek beilleszkedé-
sét a közösségekbe, és megerő-
södjön a hitük, de arra, hogy ki
marad meg és ki dönt úgy, hogy
nincs szüksége a keresztény kö-
zösségre, igen kevés befolyásunk
van.

– Ön szerint a nagy egyhá -
zaknak miben kellene együttmű-
ködniük a kereszténység fennma-
radása érdekében?

Sz.I.: Egyszerű a válasz: a
szeretet és a tisztelet kultúrájá-
nak a megerősítésével. 

K.Cs.: Nyitniuk kell egymás
felé, és nem csak a keresztény-
ségen belül. Keresni kell a pár-
beszédet, az együttműködés le-
hetőségeit a világvallások
között. A kereszténységen belül
is egymás megértésére, elfoga-
dására kell törekednünk és
együtt kell működnünk a szere-
tetszolgálatban, az emberek lelki
nevelése mellett, szociális támo-
gatásukban is.

L.J.: A nagy egyházak
együttműködése kényes kérdés,
mivel eltérő hagyományaink és
szokásaink miatt nehéz megta-
lálni a közös hangot. De ami ve-
zetőségi szinten nem működik,
az működhet az egyén szintjén,
vagy helyi szinten, egyes papok
és lelkészek  között, vagy épp
egyháztagjaink közös összefo-
gásában. Már az is egy nagy lé-

pés a cél felé, ha külön-külön jól
működünk, valamint elfogadjuk
és elismerjük egymás munká-
ját.

– Hogyan vélekedik, mi az oka
annak, hogy az újprotestáns val-
lások Erdélyben, Marosvásárhe-
lyen is megvetették a lábukat?

Sz.I.: A kisegyházak megje-
lenése mindig a történelmi egy-
házak életvitelének valamilyen
hiányosságára mutat rá. Ezt alá-
zattal el kell ismerni. Valószínű-
leg a történelmi egyházak va-
lami olyan értéket veszítettek el,
amit a most megjelenő újpro-
testánsok első helyre tesznek.
Élő hit, erős, összetartó közösség.
Ez a lényeg. Azt gondolom, egy-
más iránt tiszteletet kell tanúsí-
tanunk, és az emberiségre jel-
lemző szétszakadás helyett az
egymástól való tanulást kell elő-
térbe helyeznünk. 

K.Cs.: Az 1990 óta eltelt hu-
szonöt esztendő sok változást
hozott. A határok megnyíltak, a
vallásos eszmék, gondolatok is
szabadon áramlanak. Az ember
keresi a vallás, a hit megélésének
számára megfelelőbb, elfogad-
hatóbb lehetőségeit. Bizonyára
sokan voltak és vannak, akik val-
lásilag gyökértelenebbül nőttek
fel, nem találták, vagy nem ta-

lálják meg helyüket a hagyomá-
nyos keresztény felekezetek so-
rában és új közösségeket keres-
nek. 

L.J.: Egyszer egy gondolkodó
azt mondta, hogy a szekták az
egyház hőmérői, jelzik azt, ha
valami kór felütötte a fejét, és
annak az orvosolására indítanak.
Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
az embereknek lehetnek olyan
be nem töltött szükségeik, ami-
ket ezek a szekták kihasználnak,
és beszippantják ezeket a kereső
embereket. A kiállások és sza-
kadások jó, ha elgondolkoztat-
nak bennünket és segítenek új-
raértelmezni saját hitünket és
megélt hagyományainkat.

– Mennyire elfogadó az ön
egyháza az alternatív/kisegyhá-
zakkal szemben?

Sz.I.: Üdvözlöm azt, hogy itt
is léteznek kisegyházak, gyüle-
kezetek. Mert a megtérés és Is-
tenbe kapaszkodás fontosságát
hirdetik. Ha ezt a szolgálatot
végzi minden kisegyház, ez nem
veszélyt, hanem örömöt jelent.

K.Cs.: Az unitárius egyház
büszke arra, hogy első püspöké-
nek, Dávid Ferencnek nagy sze-
repe volt abban, hogy Erdélyben
az 1568 januárjában tartott tor-
dai országgyűlés törvényt alko-

tott a világon legelőször a vallás
szabad gyakorlásáról: „Mindenki
azt a vallást gyakorolhatja,
amely felfogásával megegyezik,
mert a hit Isten ajándéka.” Az
akkor kimondott vallásszabad-
ság csak a bevett, elfogadott val-
lásokra vonatkozott, de napja-
inkban a vallásszabadság
törvényének mindenkire ki kell
terjednie. Természetesen mi sem
örülünk annak, ha híveink el-
hagyják vallásukat és más, tör-
ténelmi vagy újonnan létrejött
vallásokban találnak otthonra,
a vallás szabad megválasztása
azonban megkérdőjelezhetetlen
emberi jog.

L.J.: Az elfogadásnak több
viszonylata is lehet. Sokat szá-
mít, hogy ezek az új közösségek
mit hirdetnek és mennyire tud-
juk azt elfogadni a Szentírás és
hitvallásaink alapján. Furcsa do-
log a nagy egyházaktól elfoga-
dást elvárni, mikor legtöbb új
közösség épp a nagy egyházak
kritikájára és elutasítására építi
a toborzó stratégiáját. 

– Hogyan vélekedik arról,
hogy Marosvásárhely magyar
polgármesterjelöltje a Hit Gyüle-
kezete tagja? 

Sz.I.: Nem foglalkozom az-
zal, hogy milyen egyházi közös-
ség tagja a város polgármester-
jelöltje. Azt vizsgálom – és erre
bíztatok nagyon sokakat, azt
nézzék meg alaposan – hogy ez
az ember megosztó, vagy integ-
ratív személyiség. Az érdekel,
mit gondol az életről, minden
ember személyi méltóságáról.
Hogyan látja a nemzetiségek
helyzetét, a magyar közösség je-
lenét és jövőjét. Hogy mit gondol
a családról mint az emberiség
elsőszámú világörökségéről.
Hogy miként szeretne együtt-
működni Marosvásárhelyen is-
kolakérdésben, miként látja a
nevelést, a város hangulatának

a javítását, és hogyan erősíti
meg a közösség életét.  

K.Cs.: Soós Zoltán demokra-
tikus előválasztás során lett –
remélhetőleg – a marosvásár-
helyi összmagyarság polgármes-
terjelöltje. Minden itt élő magyar
választónak lehetősége volt,
vagy lehetett a véleményét ki-
fejezésre juttatni. Ennél a kér-
désnél külön kell választanunk
a vallást és az önkormányzati te-
vékenységet. Polgármesterjelöl-
tünk városi tanácsosként és a
Maros Megyei Múzeum igazga-
tójaként is támogatta, támo-
gatja a történelmi keresztény fe-
lekezeteket, a történelmi
műemléktemplomok felújítását.
Ismeri a történelmi egyházaknak
az erdélyi magyarság megma-
radásában kifejtett szerepét.
Emiatt úgy gondolom, vallási
hovatartozása az ő személyes
döntése, amit tiszteletben kell
tartani. 

L.J.: Elsősorban az a kérdés,
hogy maga a jelölt, hogyan kí-
vánja kezelni a gyülekezeti ho-
vatartozását és politikai tevé-
kenységét. Ha ez tisztázódik,
nem jelenti azt, hogy kizárólagos
tényező lenne a hitgyülekezeti
háttér Soós Zoltán esetében. 

– Ilyen körülmények között
tudják-e Soós Zoltánt támogatni? 

Sz.I.: Ha a jelöltről több in-
formációm lesz, és a fent emlí-
tett kritériumok alapján még in-
kább megismerem, nem állok
attól messze, hogy meghozzam
ez irányú döntésemet.

K.Cs.: Amennyiben ő marad
a jövő évi önkormányzati válasz-
tásokra a közös jelölt, természe-
tesen igen.

Lapunk a vásárhelyi Hit
Gyülekezete álláspontjára is
kíváncsi lett volna, ám azok
többszöri megkeresés után
sem voltak hajlandóak kér-
déseinkre válaszolni.

P.P, BE
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A katolikus temetőkről tudni kell, hogy ezeket a sírkerteket általában kőfallal vagy sűrű sövénnyel veszik
körül. Van a temetőben kápolna is, ahol az elhunytakért engesztelő szentmiseáldozatot mutathatnak be. Az
egyes sírokat keresztek, vagy sírkövek díszítik, amelyeken a halott(ak) neve, születésének és halálának dátuma
mellett vallási szimbólumok, vagy a halandóságot ábrázoló jelképek láthatóak. Ezen a héten a vásárhelyi ka-
tolikus sírkertről, vagy ahogyan ezt régebben hívták: a Kálváriatemetőről írunk. 

Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
(Avene, Ducray,  Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek

Nyitvatartási idő:
Naponta 8.00 – 22.00

Egészséget!
Cím:  

Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax: 

0265-260.103

Nemzetiségünket őrző örök helyek: a marosvásárhelyi római katolikus temető

A megszentelt temető

A temető az a hely, ahol a
holttesteket vagy hamvaikat
örök nyugalomra helyezik. A te-
mető lehet egyházi tulajdonú
vagy köztemető.

A katolikus egyház a temetőt
használat előtt megszenteli. A
püspök, vagy helyettese rövid
beszédben előadja a temető
megbecsülését indokoló okokat,
azután térden állva elmondja a
mindenszentek letenyéjét, mi-
alatt a temető közepén felállí-
tott kereszt előtt három gyertya
ég; továbbá az egész temetőt
szentelt vízzel meghinti és töm-
jénnel megfüstöli a Miserere
zsoltár éneklése közben. Végül
a három gyertyát a keresztre tű-
zik. 

A három gyertya a szenthá-
romságot jelképezi, melynek
nevében és hatalmával fog vég-
bemenni a feltámadás cso-
dája…

A halál nem volt tabutéma

Sokan idegenkednek a te-
metőtől és messze elkerülik.
„Normális” ember akkor megy

oda, amikor hozzátartozója,
vagy barátja örök nyugalomra
tér. Nagyon sokan – és most
már nem csak katolikusok – Ha-
lottak Napján is kimennek a te-
metőbe, egy szál virágot helyez-
nek a sírra és gyertyát gyújtanak
a halott emlékére. 

Dr. Puskás Attila szerint egy-
kor a halál nem volt tabutéma.
Ez akkor volt még, amikor nem
a földi örök szépség volt az ideál,
amit a mai ipar próbál mindenki
számára vonzóvá tenni. 

Ránctalanítás, vitaminkúrák,
fitness és más földi csodaszerek
a földre irányítják az ember te-
kintetét az égről. Pedig egykor
azért „egyenesedett” fel, hogy
könnyebben felfelé tekinthes-
sen. 

A vásárhelyi 
katolikusokról…

Hétszáz évvel ezelőtt az övék
volt a város, aztán meg nyom-
talanul eltűntek. A római kato-
likus közösség a XVIII. század-
ban jelent meg ismét
Marosvásárhelyen, és rögtön ke-
mény munkába kezdett: temp-
lomokat, iskolákat épített, és te-

metőket létesített. Barabás 
Kisanna muzeográfus szerint a
római katolikus temető szerves
részét képezi Marosvásárhely
történetének. 

A kora középkor 
vásárhelyi sírkertje

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök ál-
tal a rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációkból kiderül, hogy
Marosvásárhely első római kato-
likus temetője a Szent Miklós plé-
bánia körül, a Bolyai Farkas Elmé-
leti Líceum jelenlegi épületének
helyén terült el. 

A kora középkorban egyébként
ez volt a város egyetlen sírkertje,
amelyet feltehetőleg már a XII-
XIII. században is használtak.

A jelöletlen 
katolikus temető

Száz évvel később, a városba
érkezett ferencesek is létesítet-
tek egy temetőt. Ez a jelenlegi
vártemplom körül volt. 

A XVI. században bekövet-
kezett vallási reform után, ami-
kor a lakosság áttért a kálvinista

hitre, a katolikusok egy más te-
metőt használtak, azt azonban
nem tudni, hogy ez pontosan
hol terült el. 

1727-ben Antalfi János
püspök plébánia 
rangra emeli a 
jezsuiták misszióját

Sorina Bota A város meséi
című munkájában tesz említést
arról, hogy 1702-ben Marosvá-
sárhelyre érkezett néhány je-
zsuita szerzetes, azzal az eltökélt
szándékkal, hogy alakítsák újra
a városban a katolikus közössé-
get.

Egyáltalán nem volt könnyű
dolguk, hiszen abban az időben,
csak alig egynéhány személy
vallotta magát római katolikus-
nak. Kitartó és kemény munká-
juknak azonban meglett az
eredménye: 1727-ben Antalfi
János püspök plébánia rangra
emelte a missziót, és ettől
kezdve a jezsuita papokat plé-
bánosoknak nevezték.

1739-ben felépítik 
a Szent Rozália kápolnát

Ugyancsak 1727-ben kaptak
a római katolikusok az egykori
Kálvária, jelenlegi Papiu Ilarian
utcával párhuzamos fekvésű tel-
ket, temető létesítésére. Itt épü-
let meg aztán 1739-ben az kis
kápolna, amelyet a pestisben
szenvedők védőszentjének,
Szent Rozáliának a tiszteletére
emeltek.

A fent már említett szerző
tud arról is, hogy akkoriban
pusztított Vásárhelyen a szörnyű
kór, a keresztények pedig úgy
érezték, hogy szükségük van a
szent oltalmára. 

Csak pár faragott sírkő
tanúskodik egy bizonyos
korról

Sajnos nem maradt meg a
temetőben túl sok XVIII. századi
síremlék, nagy részüket ugyanis
felhasználták más sírok építé-
séhez. A sírköveket akkoriban
nem tartották nagy becsben,
sem művészi, sem történelmi
szempontból. Ennek köszönhe-
tően csak három-négy faragott
sírkő maradt fenn abból az idő-
ből. Az ide temetett személyek-
ről azonban találunk informá-
ciókat a Keresztelő Szent János
plébánia, a minoriták templo-
mának, illetve a központi feren-
ces templomnak a kriptájában.

A temető összekapcsolja 
az embert földdel és éggel

A temetőket is azért nem
szereti a mai ember, mert jólle-
het a föld mélyébe rejtik a sze-
retett személyt, mégis mindenki
tudja, hogy nincs ott. Aki hisz,
az tudja, hogy Isten előtt van,
aki nem hisz, az is tudja, hogy
nem ott lent van, hanem meg-
határozatlanul, valahol…

Ezért a temető összekap-
csolja az embert földdel és ég-
gel. A földdel, mert mindenki
test és anyag, és az éggel, mert
valami, pontosabban valaki csak
kell, hogy legyen mindennek a
végén: Isten, egy örök valóság,
egy erő…, vagyis valaki – ál-
lítja dr. Puskás Attila.

A római katolikus temetőt
1729 után nyitják meg

A vásárhelyi Kálváriatemető
jól gondozott, fákkal beültetett
terület. Bejáratát eredeti csík-
szentdomokosi székelykapu dí-
szíti.

Ide állították fel a II. Rákóczy
Ferenc Főgimnázium tanulói az
1948-as államosítás után azt a
keresztfa korpuszt, amely ere-
detileg az iskola kápolnájának
oltárát képezte. 

A temetőt 1729 után nyitot-
ták meg, a főtéri Keresztelő
Szent János Plébániatemplom
építésével egy időben. 

Ide temetkeztek a magyar, 
a német és az örmény 
katolikusok is

A marosvásárhelyi útikalauz
című adatgyűjtés szerzői, név
szerint Fodor Sándor (S.) és Balás
Árpád munkájukban többek kö-
zött azt is megemlítik, hogy ide
temetkeztek a magyar, a német
és az örmény katolikusok is. 

Itt van Lukinics József honvéd
századosnak, Bem tábornok had-

segédjének a sírja, aki 1849 júli-
usában a Beszterce körüli harcok-
ban esett el.

Vásárhely közössége március
tizenötödikén és a Halottak Nap-
ján – Mindenszentek – virágok-
kal rója le a kegyeletét Lukinics
sírjánál a negyvennyolcas eszmé-
kért elesett hősök iránt. 

Ebben a temetőben nyugszik
Kántorné Engelhardt Anna (1794-
1854) színésznő, aki 1839 és 1854
között élt Marosvásárhelyen. Sír-
kövét 1856-ban Prielle Cornelia
kolozsvári színésznő állíttatta. De
tudni kell még azt is, hogy a sírt
az Izsák Márton által készített pla-
kett díszíti. 

Itt alussza örök álmát Csorba
András színművész (1927-1987),
Horváth Ágoston (1911-1997) író,
Weszely István (1944-2007) ta-
nár, középiskolai tanár és Tóth Ist-
ván (1923-2002) költő, író, főis-
kolai tanár, Hegyi Lajos
(1964-1989) tanár, az 1989-es
forradalom hősi halottja.

Ugyanebben a temetőben
nyugszik Züllich János (1782-
1844) cs. kir. százados, a vásár-
helyi vár parancsnoka. 

Kiemelten fontos tudni még
azt is, hogy szép, díszes sírboltja
van Bucher Lajos (1892-1972)
nagykereskedőnek is a temető
bejáratánál. 

A fent említett szerzők még ar-
ról is írnak, hogy értékes műem-
léke a temetőnek a felső kápolna
is, melyet 1739-ben építettek. Ez
előtt találjuk az első és a második
világháború hősi halottainak ke-
resztjét, míg a temető bejáratánál
az 1942-es doni harcokban elesett
hősök emlékművét. 

(folytatás a következő 
lapszámukban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

Orbán Pál
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Terror-analizátor 
- válogatott bölcsezetek az Európát fenyegető terrorizmusról – 

► A hatóságok állandóan hangoztatják, hogy a párizsi ter-
rorcselekményeket elkövető nyolc terrorista közül „csak” kettő
érkezett a migránsáradattal. Tényleg? Hát marhára megnyug-
tattál! (Ugyanakkor, ahogy Orbán Viktor is mondta egy interjú-
ban: minden terrorista alapvetően migráns, a kérdés csak az,
hogy mikor migráltak Európába)
► Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, egyetemi

tanár: „Európában a biztonságpolitika megreformálásának nincs
alternatívája. Ha az Iszlám Államot nemzetközi összefogással
szét is verjük, a túlélők meg fognak jelenni, és terroristának áll-
nak”. És még ennél is aggasztóbb, hogy Gyuri bácsi jóslatai rend-
szerint beválnak
► Putyin a hadügyminiszterének: „Valójában egyetlen do-

logra kell figyelnünk, és akkor előbb-utóbb felszámoljuk az Isz-
lám Államot: hogy gyorsabban irtsuk a terroristákat, mint ahogy
Obamáék kiképzik őket”
►Hogyan lehetséges az, hogy a párizsi terrorcselekmények

(állítólagos) spiritusz rektora, a marokkói származású, de belga
állampolgár Abdelhamid Abaaoud, aki ellen nemzetközi elfoga-
tóparancs volt érvényben, és akit in contumaciam húsz évre ítél-
tek, olyan lezserül utazgatott Brüsszel és Szíria között az elmúlt
másfél évben, több ízben is, ahogy egy tudori kisnyugdíjas bu-
szozik ki a marosszentgyörgyi gyógystrandra?
► A Nyugat- és Észak-Európában élő, most már hatalmas

létszámú muszlim közösségek integrációja egy vicc. Ahogy nem
lehet megfélemlíteni egy olyan ellenséget, aki jobban szereti a
halált, mint az életet, ugyanúgy nem lehet integrálni azokat,
akiknek eszük ágában sincs integrálódni. „Törvényeket csak Isten
(Allah) alkothat, ember nem” – tanítja a Korán. „Nincs vallássza-
badság, nincs szólásszabadság, nincs szabad véleményalkotás,
nincs művészi szabadság, nincs sajtószabadság, nincs egyenlő-
ség (muszlim és nem-muszlim között), nincs női egyenjogúság”
– szögezi le a saría (iszlám vallásjog). Milyen integrációról pam-
pognak egyesek?
►Már a román fővárosban is megjelentek a terroristák! Na

jó, valójában nem, de múlt héten őrizetbe vettek egy marhát,
aki „Allahu akbar!” kiáltásokkal közeledett a parlament egyik be-
járatához, és akiről később kiderült, hogy román nemzetiségű
román állampolgár, és csak „viccelt”. Csúnyán rá is faraghatott
volna a vicckedésre, mert a kormányőrök azonnal földre teperték,
de ebben a felfokozott hangulatban, amikor stadionokat és re-
pülőtereket ürítenek ki egy-egy ottfelejtett retikül miatt, hat
utcát lezárnak és bombaszakértőket meg terrorelhárítókat hív-
nak egy, különben tényleg gránátnak tűnő, ottfelejtett nyom-
tató-olajozó miatt (utóbbi szintén Bukarestben történt a minap),
akár agyon is lőhették volna
► Ismét Putyin: „Isten dolga, hogy megbocsásson a 

terroristáknak; az én dolgom, hogy odaküldjem őket neki”
► A francia hatóságok ötszáz olyan, a közelmúltban Szíriá-

ban megfordult francia állampolgárról tudnak, akik közül há-
romszáz visszatért Franciaországba. Belgiumban négyszázötven
ezeknek a száma, és további félezer olyan személyt tartanak nyil-
ván, akik „az ISIS tagjává válhatnak”. Miért nem tartóztatják le
őket azonnal? Miért nem csukják le a harci imámokat, a dzsiha-
dista hitszónokokat, az uszító muszlim vallási vezetőket, a fun-
damentalista agitátorokat? Miért nem zárják be a potenciális
terroristákat és a terroristagyanús személyeket? Miért nem szá-
molják fel Brüsszel Molenbeek nevű gettónegyedét, a párizsi
Saint-Denis-t meg a többi hasonlót, amelyek valóságos dzsiha-
dista-fészkek és terrorista-keltetők? Mire várnak?
► És végül egy vicc; két kommandós beszélget:
– Téged hova osztottak be?
– Egy szíriai szárazföldi bevetéshez.
– Jó neked! Engem egy belga focimeccsre!

Molnár Tibor

Interjú a 70. évét taposó Nagy Feró énekessel, dalszövegíróval, a Beatrice frontemberével, aki fergeteges
koncertet adott a marosvásárhelyi Ligetben, az Őszi Szimfóniák borfesztivál alkalmával. Az esemény színvonalát
növelte, amikor „a nemzet csótánya”az egyik fellépővel, az erdélyi közönség egyik kedvencével, a 25 éves Peti
Juniorral közösen is elénekelte a Beatrice talán legismertebb slágerét, az Azok a boldog szép napokat.

„Ha nem leszünk, az emberek lelkében
élünk majd tovább”

– Minden korosztály képvi-
selői együtt énekelték önnel az
ismert Bikini és Beatrice számo-
kat. Hányadik alkalommal kon-
certezik Marosvásárhelyen?

– Több alkalommal léptem
fel itt együttesemmel, ahová
mindig szívesen jövök, hiszen a
gyökerek Erdélybe vezetnek
vissza, ugyanis édesanyám,
Náznán Sarolta nyárádszentbe-
nedeki születésű volt, apám,
Nagy János pedig Székelyko-
csárdról származott. Ők mindig
úgy neveltek engem, hogy mi
erdélyiek, azaz erdélyi mene-
kültek vagyunk Magyarorszá-
gon, akik majd előbb-utóbb
visszatérnek a hazájukba. 

–Ön akkor most újra vissza-
tért Erdélybe...

– Igen, ezért is mondom
mindig, hogy amikor jövök Er-
délybe, mindig hazajövök, ha
meg visszamegyek Magyaror-
szágra, akkor is hazamegyek. 

– A kommunizmus éveiben a
Beatrice nyíltan támadta dalai-
ban (is) a diktatúrát, és bár hi-
vatalosan nem volt betiltva, al-
buma mégsem jelenhetett meg.
Akkor került önre „a nemzet csó-
tánya” bélyeg.  Ki nevezte el így?

– Én neveztem el saját ma-
gam, ugyanis Magyarországon
már van egy ,,nemzet csalogá-
nya”, (Blaha Lujza–szerk. megj.),
s arra gondoltam, hogy ha a csa-
logánya már nem lehetek az or-
szágnak, akkor leszek ,,a nemzet
csótánya”. 

– A kőbányai Szent László
Gimnáziumba járt, aztán a
Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán
tanult, de a hatvanas évektől
kezdve énekelt, zenélt rock és
punk bandákban, a magyar új-
hullám egyik vezéregyénisége
volt. 1963-1970 között a Rich-
mond Heads és a Zárvatermők
zenekarok tagja volt. Ezek jelen-
tős állomások voltak az ön zenei
pályafutásában?

– Azért voltak jelentősek,
mert ott kezdtem el zenélni, fej-
lődni és megtanulni azt, hogy
milyen, amikor a zenész fellép
a színpadra, valamint mit sza-
bad mondania és mit nem. Ezért
is gondolom, hogy a zenésznek
az amatőr zenei élete nagyon
fontos, meghatározza pályafu-
tása további alakulását. Később

jön meg az ember esze – vagy
megy el teljesen –, s akkor ala-
pít egy veszélyesebb zenekart,
de nem azért, mert az előadó-
művész úgy akarja, hanem mert
olyan a világ, és nem tűri az el-
lentmondásokat...

–Vagyis akkor alakult meg a
Beatrice?

– Igen, 1970-ben megala-
kult a Beatrice.  Érdekes zenekar
volt, hiszen Csuka Mónika volt
a zenekarnak a sztárja, én meg
a zenekar vezetője. Ez egy picit
másabb, mint a mostani me-
nedzser, akinek jelenleg az a
dolga, hogy a zenekarnak az
első emberét segítse. Ez a Be-
atricében is így van, mindenki
azért dolgozik, hogy én ott elől
sztár, frontember legyek. Ez ak-
kor is így volt Mónikával, de saj-
nos őt mint  frontembert, nem
„zabálták meg”. Aztán 1978-ban
elkezdődött az a lelkivilága a
Beatricének, amit én képviselek,
és örülök, hogy eljutottunk
együtt oda, ahol ma is vagyunk. 

– Időközben a Nagy Feró út-
levelét bevonták, a rendszer pedig
igyekezett ellehetetleníteni a Be-
atricét, felsőbb utasításra 1981-
ben a zenésszervezetek is elhatá-
rolódtak tőle, így feloszlottak. Hol
folytatta a zenélést?

– Valóban 1981-ben lehetet-
lenné tették a Beatrice működé-
sét, s akkor nemsokára rá sikerült
megalapítani a Bikini zenekart,
amelynek 1985-ig voltam a
frontembere. Helyembe D. Nagy
Lajos került, de szerzője marad-
tam a Bikininek, és sok dalt is ír-
tam nekik. 1987-ben alakítot-

tam újra a Beatricét.

– Hosszú és sikeres zenei pá-
lyafutása során bemutatkozott
rockoperákban, filmszerepekben,
vezette a Garázs című rádiómű-
sort, a Rockkalapács munkatársa
és műsorvezetőjeként is dolgo-
zott, Boldog szép napok... címmel
önéletrajzi kötete is jelent meg,
dolgozott mentorként tehetség-
kutató műsorban, majd 2013.
március 16-án a Beatrice 35 éves
jubileuma alkalmával háromórás
koncertet adott a Petőfi Csarnok-
ban, ahol bejelentették, hogy öt
évvel korábban a 30 éves koncert
DVD-je arany- és platinalemez
lett. Hogy látja Nagy Feró a Be-
atrice jövőjét?

– Amíg élek, addig rózsás-
nak látom a Beatrice jövőjét. S
majd, ha nem leszek, akkor az
emberek lelkében fogok,  fo-
gunk élni tovább.

– Kevesen tudják, hogy Feró
két fia is a Beatricében tevékeny-
kedik, Hunor Attila a zenekar do-
bosa, Botond a Beatrice mened-
zsere. Milyen érzés velük
dolgozni?

- Róluk csak elérzékenyülve
tudok beszélni, hiszen ők a gye-
rekeim. Olyan jó dolog azt
érezni, hogy a gyerekeid túlnő-
nek rajtad és olyan dolgokat
művelnek már, vagy velem is
műveltetnek, amire büszke va-
gyok. Ugyanis ha ezt a világot
valakik meg tudják váltani, ak-
kor ők azok, a fiatalok. Mi öre-
gek, már talán nem is kéne be-
leszóljunk...

Czimbalmos Ferenc-Attila
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November elején a spanyolországi Benidormban rendezték meg a harcművé-
szetek világbajnokságát (Unified World Championships), amelyen a maros-
vásárhelyi harcművészetet Horváth Attila és az általa edzett Apostolache Kiss
Andrea képviselte. Andrea a wushu – kungfu irányzatának a taijiquan és ta-
ijijian próbáin három aranyérmet szerzett, így megnyerte a kötelező és a sza-
badon választott gyakorlatokat is. A három világbajnoki éremmel Andrea
11-re növelte a 2015-ben nyert aranyérmeinek a számát (a többi a wushu or-
szágos bajnokságról (2), a román kupáról (2) és a Balkán bajnokságról szár-
mazik (4).

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Tehetséges színésznőből világbajnok harcművész  

Apostolache Kiss Andrea háromszoros wushu világbajnok

Elődei nyomában haladva...

Apostolache Kiss Andrea a ta-
valy Kínában a hatodik alkalom-
mal megrendezett hagyományos
wushu világbajnokságon máso-
dik helyezést ér el a Yang stílus
Taijiquan formájában, majd ezt
követően bronzérmet zsebelt be
a Yang stílus szabadon választott
gyakorlatával az első Taijiquan
forma világbajnokságon is a kínai
Chengduban, aztán 2014 dec-
emberében a bulgáriai Burgasz-
ban a Balkán-bajnoki cím büszke
tulajdonosa is lett.Ezekkel a cí-
mekkel érdemelte ki a 2014-es
év legjobb Maros megyei spor-
tolója címét. 

Az, hogy az idén is ő lesz a
megye legjobbja még kérdéses,
de jó esélye van rá.  

A mesteredző egyébként na-
gyon büszke tanítványára, aki az
eddigi általa edzett marosvásár-
helyi önvédelmi világbajnokok
(Gombos Csaba, Gombos Attila,
Traian Rus, Cătălin Hallai, Papp
Csaba és Mátyus Ervin) listáját
bővíti. 

A minap Andreával és edző-
jével, Horváth Attilával a Muresul
SK székhelyén beszélgettünk. 

Pusztakezes és kard formá-
ban diadalmaskodott

– Újabb sikeres évet tud maga
mögött a mesteredző és tanítvá-
nya...

– Valóban sikeres évünk volt,
ez egy megvalósítás részünkről,

hiszen Andrea három vb-címet nyert.

– Milyen volt a verseny Beni-
dormban?

– Az öt napig tartó verseny-
sorozat egy össz-harcművészeti
vébé volt, amin minden stílus
képviseltette magát: a wushu, a
kick-box, a MMA, a thai-box, a
shotokan, a kyokushin, emellett
a brazíliai stílusok stb., így a 100
ország mintegy 10 000 sportolója
ifjúsági, kisifjúsági, nagy ifjúsági,
senior stb. kategóriában verseny-
zett. Mi három versenyszámba
iratkoztunk be, így Andreának
úgy a két pusztakezes formában,
mint a kardformában is sikerült
diadalmaskodnia.

A kemény felkészülés 
meghozta gyümölcsét

– Milyen volt a felkészülés a
vb-re Andrea szemszögéből?

– Hosszú és nehéz. Ahhoz,
hogy előre tudjunk lépni, renge-
teg dolgot kell javítani. A gya-
korlatokat hatszor filmeztük le a
felkészülési idény alatt az edzé-
seken, hogy azt kielemezve kija-
víthassuk a hibákat, tökéletesít-
sük a mozdulatokat,
gyakorlatokat. Én látom a hibá-
kat, de ez sokszor nem elég. Na-
gyon fontos, hogy a sportoló is
lássa, tudja többször megnézni
ugyanazt a mozgást. A specifikus
felkészülés mellett rengeteg időt
fordítottunk a fizikai felkészülésre
is, hogy az erőnlét megfelelő le-
gyen. 

– A wushu még mindig nem
olimpiai sportág. Mikor lehet az?

– Ezt a wushu társadalom
már 2008-ban is remélte, de
mégsem lett az. Szerencsénkre
a wushu is ott van a kiválasztott
sportágak között, amelyekről
2016-ban fognak dönteni az
olimpiai kongresszuson. Ha végül
megszavazzák az országok, és
olimpiai sportággá válik, akkor
a nagyon szerteágazó és sok pró-
bájú wushuból nem lehet még
tudni, mely próbák lesznek ott a
versenyen. Nagy esély van arra
viszont, hogy a taijiquan is része
lesz...

Andrea kiváló 
adottságokkal rendelkezik

– Andreát az ön edzésmód-
szerein kívül milyen egyéni adott-
ságai segítették, hogy világbajnok
legyen?

– Mivel Andrea elvégezte a
Színművészeti egyetemet, sőt
mesterizett is ezen a szakon,
ezenkívül énekelt és táncolt, va-
lamint színdarabokban, zenés
előadásokban is fellépett, meg-
volt az alapja a mentális és moz-
gáskoordinációs készségekben,
ami szükséges a taijiquan komp-
lex gyakorlataihoz. Erre az alapra
kellett felépíteni rengeteg mun-
kával mindazt, ami a sikeres ver-
senyzéshez szükséges. Megköny-
nyítette a munkánkat az is, hogy
nagyon jó a memóriája, könnyen
tanul, képes mentálisan koordi-
nálni a mozgásokat, stresszhely-

zetben képes sokszor jobban tel-
jesíteni, mint rendes körülmé-
nyek között. Úgy tudnám a leg -
egyszerűbben jellemezni, hogy
kiváló versenyember.

– Ő remélte, hogy felkerül a
világ élvonalába?

– Egyik volt élsportolóm sem
remélte, hogy világbajnok lesz
valaha. Esetleg arról álmodoztak,
hogy megnyernek egy országos
bajnokságot. Egy 14-15 éves
kezdő sportoló csak álmodozhat,
hogy belőle Bruce Lee lehet, akár
a filmekben. Vannak, akik gye-
rekként, de vannak, akik már fel-
nőttként kerültek hozzám – pél-
dául Rus Traian vagy éppen
Apostolache Kiss Andrea –, velük
teljesen más módszerekkel kel-
lett dolgoznom. Ők hozták már
a kialakult véleményüket, felfo-
gásukat a világról és azt kellett
beleilleszteni a teljesítménysport
világába, abba a gondolkodás-
módba, hogy legjobbak akarnak
lenni a világon. Én nem országos
bajnokságban gondolkozom, én
a világ első négy sportolója közé
akarom eljuttatni a versenyzőket
abban a sportnemben, amit űz-
nek. Ezért nem foglalkozom egy-
szerre százzal, csak azzal a ke-
véssel, akikből a maximumot
tudom kihozni. 

A 2014-es év fordulópont
volt az életében

– Andrea mikor jegyezte el
magát ezzel a teljesítménysport-
tal?

– A teljesítménysport nem
szórakozás, hiszen egyéni sport-
ágban nehezebb jelest alkotni,
mivel itt nincs csapatmunka,
hogy a társak kijavítsák az esetleg
elkövetett hibákat. Minden em-
ber döntéseket kell hozzon az
életben, amelyek meghatározzák
a további életútját. Én abban tu-
dok segíteni, hogy megmutatom

a döntések következményeit és
a választott út nehézségeit, de
örömeit is. A teljesítményspor-
toló élete nem olyan, mint az át-
lagembereké. Nekik reggeltől es-
tig minden percük be van osztva,
az étkezésre kell ügyeljenek, mel-
léjük biztos családi háttér, meg-
értő társ kell. Ezt nem könnyű
felvállalni senkinek. 

Mikor Andrea 2014-ben el-
döntötte, hogy ezeket vállalja,
fordulópont volt az életében, hi-
szen akkor egy olyan útra lépett,
ami akkor még bizonytalan volt
számára. Szerencsére megér-
tette, hogy mindezeket a szabá-
lyokat betartva feljuthat a
csúcsra, ahova minden igazi
sportoló vágyik. Ő hajlandó volt
kínlódni, harcolni és áldozatokat
hozni a sikerért.

– Vannak még ügyes, tehet-
séges, harcművészetet űző maros-
vásárhelyi sportolók, akikről még
sokat hallhatunk az elkövetkező
években?

– Igen, vannak. De most van
egy sportolónk, Apostolache Kiss
Andrea, aki még sokáig verse-
nyezhet sikeresen... Amúgy a
wushuban egy élsportoló nagy-
jából 12–14 éven keresztül tud
magas szinten teljesíteni.

– Milyen fontosabb nemzet-
közi versenyeken indul majd
2016-ban?

– A következő év számunkra
nagyon nehéz lesz, hiszen két Eu-
rópa-bajnokság (Bulgáriában) és

két világbajnokság (egyik Kíná-
ban, a másik Lengyelországban)
vár ránk, amelyeken szeretnénk
részt venni és minél jobb ered-
ményt elérni.

Andrea a Maros 
megye sportgáláján 
bemutatkozik a 
marosvásárhelyieknek

– A marosvásárhelyi sportked-
velők mikor fogják Andreát sze-
mélyesen megismerni, versenyen,
akár bemutatón látni?

– December 17-én 18 órai
kezdettel a Maros Megyei Sport-
igazgatóság a helyi Sportcsar-
nokban rendezi meg az idei év
legjobb eredményeit felmutató
sportolók díjazását, ahol mi is
részt veszünk, és itt láthatják
Andreát is az egyik díjnyertes
gyakorlatával. Ez a rendezvény a
sportról, a sportolókról és az idei
megvalósításaikról szól. 

Arra a kérdésre, hogy melyik
idei érmére a legbüszkébb a rop-
pant szerény Andrea azt vála-
szolta:

– Minden egyes érmemre
büszke vagyok, hiszen alaposan
megdolgoztam mindegyikért. Kö-
szönettel tartozom Maros Sport-
klubnak, a Polgármesteri Hivatal-
nak és külön a Sabion cégnek azért
a segítségért, amit évek óta nyúj-
tanak nekünk, lehetővé téve a vi-
lágversenyeken való részvételt. 

Színésznőből lett élsportoló

A jelenleg 28 éves dési születésű Apostolache
Kiss Andrea az egyetemi évei alatt a Stúdió Szín-
házban, aztán a Hahotában is játszott, ezzel pár-
huzamosan a férje, Zeno Apostolache (aki nyolc évet
taichizott Horváth Attilánál) által vezetett Kush-
Kush World Music Band világi zenét játszó együtte-
sében énekelt, majd az Ariel Ifjúsági és Gyermek-
színházban is vállalt szerepeket. 

Horváth Attilával való hosszas egyeztetések után,
a 2014-es év elején döntötte el, hogy megkezdi a
versenyszerű sportolást, így a színészet egyelőre egy kicsit háttérbe szorult, hiszen a nap nagy részét
edzésekkel, felkészüléssel tölti, így nem nagyon marad ideje másra.

A tajcsicsuan vagy taijiquan a Wikipédia szerint a kínai
harcművészetek úgynevezett belső iskolái közé tartozó harc-
művészet, amely a külső iskolákkal ellentétben nem az izom
erejére, hanem a belső erő fejlesztésére, és az ezáltal elért ered-
ményekre helyezi a hangsúlyt. A tai chi tulajdonképpen egy
komplex mozgásforma, amely a testre, elmére és a lélekre egya-
ránt hat, javítja a hajlékonyságot, mozgáskoordinációt, fizikai
erőt, egyensúlyérzéket, kitartást, fürgeséget. 
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Mióta megvettük, minden éjfélkor az áldozatok szellemei röfögnek!

w
w

w.
ko

zp
on

t.r
o

w
w

w.
ko

zp
on

t.r
o


