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• Nemcsak a potenciális látogatók, hanem a rendezvény- és feszti-
válszervezők is türelmetlenül várják már, hogy ismét lehetségessé váljon 
a nagyobb, több ezer résztvevőt vonzó események lebonyolítása. Minden-
ki vágyik már a találkozásra, a közösségi élményekre: hogy a Tusványo-
son lángosozzon, két napfelkeltét lásson a Double Rise-on, rég nem látott 
barátokkal találkozzon a Kolozsvári Magyar Napokon vagy a Vásárhelyi 
Forgatagon. Noha biztosat még mindig nem tudunk arról, hogyan ala-
kul az idei nyár a tömegrendezvények szempontjából, az erdélyi magyar 
közösség számára fontos éves események szervezői folyamatosan tervez-
nek, egyeztetnek és bizakodnak. Velük beszélgettünk arról, mire számíta-
nak idén nyáron és milyen terveket dédelgetnek.

SIMON VIRÁG

„Egyetlen dolog biztos: hogy minden 
bizonytalan” – ezzel a félig vicces, fé-
lig komoly kijelentéssel reagált Gaz-
dag Balázs, a torockói Double Rise
fesztivál főszervezője arra a kérdé-
sünkre, hogy miként készülnek a 
rendezvény idei kiadására. A Double
Rise, amelyet 2016 óta rendeznek 
meg a Székelykő lábánál, ahol két-
szer kel fel a nap, tavaly ünnepelte 
volna 5. születésnapját – csakhogy 
a márciusban az ajtót páros lábbal 
ránk rúgó koronavírus-járvány és 
a terjedése megfékezésére hozott 
intézkedések miatt az 5. kiadás el-
maradt. Az összművészeti fesztivál 
egyébként gyorsan belopta magát az 
emberek szívébe: volt, aki a színházi 
előadásokért, más a népművészeti 
programokért, megint mások pedig 
a színes koncertekért látogatták és 
várják a festői környezetben helyet 
kapó rendezvénysorozatot.

Gazdag Balázstól megtudtuk: 
idén ismét nagy reményekkel és 

várakozással szervezik a fesztivált, 
amelyet augusztus 12–14-re hirdet-
tek meg. „Mi nagyon szeretnénk 
fesztivált tartani. Azért is, mert 
tavaly lett volna a Double Rise 5. 
születésnapja, és ezt el kellett ha-
lasztanunk. Az elmúlt napok nyi-
latkozatai kicsit optimistábbá tettek 
bennünket, mert elhangzott, hogy 
lehet majd rendezvényeket tartani. 
De nem tudunk még részleteket a fel-
tételekről: lehet-e tömegrendezvény 
teszteléssel vagy oltási igazolással, 
maszkkal vagy anélkül. Kicsit a sö-
tétben tapogatózunk” – magyarázta 
a főszervező. A több ezer résztvevőt 
megmozgató rendezvények körüli 
számos kérdőjel ellenére ők már jó 
ideje készülnek, Gazdag Balázs el-
mondása szerint hetek, hónapok óta 
zajlik az infrastruktúra előkészítése, 
az egyeztetés a zenekarokkal. A ha-
gyományosan június végén, július 
elején sorra kerülő Double Rise-ot 
azért is tolták el most augusztusra, 
mert bíznak benne, hogy addig egy-
részt tisztázódnak a szervezési rész-
letek, másrészt a lakosság átoltottsá-
gi aránya is magasabb lesz.

A tavalyi az átgondolás éve volt

Ami az egyéves kihagyást illeti, 
Gazdag Balázs szerint ez egyszerre 
volt áldás és átok. „A tavalyi év na-
gyon pesszimista volt, de egyúttal 
egy olyan év is, amikor lehetőség 
volt újragondolni az egész brandet, 
koncepciót, kicsit kívülről szemlél-
ni, hogy mit is jelent a Double Rise 
az erdélyi közönségnek, melyek 
azok a pontok, ahol erősítenünk kell, 
és mit kell elhagynunk. Áldás az, 

hogy idén a kisebb fesztiválnak is 
örvend a közönség, nincs az a kény-
szer, hogy egyre nagyobb legyen a 
fesztivál, egyre nagyobb előadókat 
hívjunk. Két évet viszont nem biztos, 
hogy át tudnánk így vészelni, ezért 
mindenki számára nagyon fontos, 
hogy idén meg tudjuk tartani a ren-
dezvényt” – hangsúlyozta. A főszer-
vező úgy véli, a piac hamar magára 
fog találni, rendeződni fog az egy-
éves kihagyás után, de nem tarta-
nak attól, hogy ez hátrányosan érin-
ti őket. A Double Rise-nak ugyanis 
saját közönsége van, akik nemcsak 
a fesztiválhangulat kedvéért válta-
nak jegyet, hanem konkrétan ezen a 
fesztiválon akarnak részt venni.

A helyieknek is hiányzik 
a fesztivál

A Double Rise főszervezője azt is 
elmondta: az előző két kiadás so-
rán kiköltöztették a rendezvényt a 
település szélére, hogy ne zavarják 
a helybélieket, de a visszajelzések 
alapján sokan hiányolták az „igazi 
Double Rise-hangulatot”, aminek 
éppen az volt a lényege, hogy a fesz-

tiválozók a falusi udvarokban éltek, 
mulattak, a helyiek közvetlen szom-
szédságában laktak. Ezt a hangula-
tot pedig nemcsak a „napfelkelők” 
hiányolják, hanem maguk a toroc-
kóiak is nosztalgikusan emlékeznek 
vissza az első két évre, amikor nagy 
élet volt a faluban. Holott amikor a 
Double Rise a falu központjában ka-
pott helyet, a helybéliek nem igazán 
rajongtak a felfordulásért – jegyezte 
meg mosolyogva Gazdag Balázs. De 
az idő megszépítette ezeket az emlé-
keket, és a nosztalgiához hozzájárult 
az elmúlt pandémiás év is.

A szervezők idén sok olyan prog-
rammal készülnek, amelyek a faluban 
kapnak helyet, így csak a kemping és 
a nagyszínpad, az éjszakai buli marad 
a falun kívül a már megszokott feszti-
válhelyszínen. Bár az idei programról 
egyelőre nem akart részleteket meg-
osztani Gazdag Balázs, azt elmondta, 
hogy idén hangsúlyos lesz az erdélyi 
zenekarok jelenléte, de Magyaror-
szágról is érkeznek majd együttesek 
– az arány körülbelül 70–30 százalék 
lesz. Előszerződések már vannak a 
zenekarokkal, de amíg nem tudnak 
biztosat, addig nem szeretne neveket 
elárulni.

Oltási igazolás 
a belépőjegy mellé

A Double Rise főszervezője jó meg-
oldásnak tartja, hogy a tömegren-
dezvényeken való részvételt negatív 
teszteredményhez vagy az oltás fel-
vételéhez kössék, hiszen így elke-
rülhető, hogy egy-egy fesztiválon 
fertőzési góc alakuljon ki. Ugyanak-
kor fontosnak tartja, hogy a szakha-
tóságok minél előbb dolgozzák ki a 
konkrét intézkedéscsomagot, hogy 
a szervezők időben tudjanak felké-

A viszontlátás örömére várva
Óvatosan és körültekintően ugyan, de már javában zajlik az idei erdélyi fesztiválok szervezése

Ami régen természetes volt, az ma számottevő 
akadályt jelenthet. A tavalyi kihagyás után idén 
komoly kompromisszumok árán is megszerveznék 
a tömegrendezvények egy részét 

▴ KORÁBBI FELVÉTEL: TAMÁS ATTILA

„ Nem tudunk még 
részleteket a feltételekről: 
lehet-e tömegrendezvény 
teszteléssel vagy oltási 
igazolással, maszkkal 
vagy anélkül. Kicsit a 
sötétben tapogatózunk.




