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szülni, alkalmazkodni. Abban re-
ménykednek, hogy legkésőbb június 
elején már lesznek konkrét elvárá-
sok, feltételek, és el tudják kezdeni a 
népszerűsítési kampányt.

Közösséget építeni

A Vásárhelyi Forgatagot – amely az 
erdélyi magyarság kulturális sereg-
szemléje kíván lenni – szervező Ma-
rosvásárhelyért Egyesület képviselői 
abban már biztosak, hogy a maros-
vásárhelyi rendezvény idén teljesen 
más lesz, mint az előző években. 
Szente Katalin, az egyesület mun-
katársa úgy látja, a vírus nem fog el-
tűnni, így azt kell kitalálni, hogyan 
lehet biztonságos körülmények 
között tömegrendezvényeket tarta-
ni, hiszen az a cél, hogy elkerüljék 
azokat a helyzeteket, amelyeket a 
járvány csúcspontján tapasztaltunk.

A Vásárhelyi Forgatagot szintén 
kénytelenek voltak tavaly elhalaszta-
ni, így a nyolcadik kiadást idén tartják 
meg – és bíznak benne, hogy a terve-
ket sikerül is végrehajtani, és ismét egy 
olyan rendezvényt tudnak szervezni, 
amely összekapcsolja a vásárhelyie-
ket, hazacsalogatja az elszármazot-
takat és közösséget épít. „Mindenki 
dolgozik, tervez. A fesztiválszervezők 
készülnek, és alkalmazkodnak az új 
helyzethez. Ahogy az iskolák alkal-
mazkodtak az online oktatáshoz, úgy 
nekünk is ezt kell tennünk. Vannak 
elképzelések, volt egy főpróba is: a Ma-
rosvásárhelyen megrendezett Húsvéti 
vásár. Ott találkoztunk élesben azzal, 
hogy a dolgok az utolsó percben is 
változhatnak, ezzel pedig az emberek-
nek, a résztvevőknek is tisztában kell 
lenniük. Mi eleve három forgatókönyv-
vel készülünk: a zöld, a sárga és a piros 
forgatókönyv mellé más-más progra-
mok vannak rendelve” – magyarázta 
Szente Katalin.

Szükség van a lelki eledelre

Az egyesület képviselője úgy véli, 
ebben az évben mind a szervezők, 
mind a vásárhelyiek részéről elen-

gedhetetlen a rugalmasság. Az idei 
Forgatag keretében a jól bevált és 
megszokott programot igyekeznek 
követni, hogy színes legyen a palet-
ta, minél többen érezzék jól magu-
kat a rendezvényen. A potenciális 
előadókkal már zajlanak a megbe-
szélések, de a jelenlegi körülmé-
nyek között nehéz a magyarországi 
előadókkal egyeztetni, hiszen folya-
matosan változnak, változhatnak a 
két ország közötti megállapodások a 
be- és kiutazással kapcsolatban.

Minderre azonban nem akadály-
ként tekintenek a Vásárhelyi Forgatag 
szervezői, hanem elfogadják, hogy a 
kialakult új világunk így néz ki, ehhez 
pedig alkalmazkodni kell. „A tavalyi 
év mindenről szólt, csak a kultúráról, 
a kulturális programokról nem. Holott 
ez lelki eledel, és nélkülözhetetlen. 
Szükség van arra, hogy idén felderül-
jenek az emberek, ne csak a hétközna-
pi gondokra, a járványra összpontosít-
sanak. Ez a küldetése a Forgatagnak, 
és valamilyen formában ezt minden-
képp szeretnénk megvalósítani. Pró-
bálunk minél közelebbit nyújtani, ami 
volt régebben, amit szerettek és meg-
szoktak az emberek” – hangsúlyozta 
Szente Katalin.

Az már most biztos, hogy az on-
line regisztráció fontos eleme lesz a 
rendezvénynek. Arra is lesz lehető-
ség, hogy szabadon látogassanak ki 
az emberek a vásárra, de ami a kon-
certeket, a tömegrendezvényeket il-
leti, azok esetében szükség lesz vala-
milyen formájú regisztrációra. Ezzel a 
biztonságot kívánják garantálni.

Vannak fenntartásaik, 
de bizakodnak

Az erdélyi és Kárpát-medencei ma-
gyar kulturális élet seregszemléje-
ként ismert Kolozsvári Magyar Napok 
azon kevés rendezvények közé tarto-
zik, amelyek 2020-ban nem maradtak 
el. Igaz, a résztvevők visszafogottan 
és a megszokott 9–10 helyett mind-
össze 3 napig ünnepelhettek.

Gergely Balázs főszervező megke-
resésünkre arról beszélt, hogy egye-

lőre majdnem a tavalyihoz hasonló a 
bizonytalanság, de mind a szervező-
csapat, mind a közönség bízik abban, 
hogy idén nagyobb lesz az ünnep, 
mint 2020-ban. „Tavaly tartaléklán-
gon, egy háromnapos rendezvény 
formájában, betartva az egészség-
ügyi és más feltételeket, megtartot-
tuk a Kolozsvári Magyar Napokat. 
Idén is alapvetően erre készülünk au-
gusztus 18–20. között, azzal a kitétel-
lel, hogy ha minden jól megy és lazul 
a helyzet, akkor a szombat-vasárnap 
is ott lesz tartaléknapnak. Egyelőre 
kivárunk, szervezzük a minimumot, 
kulturális seregszemleként” – részle-
tezte Gergely Balázs. Ennek megfele-
lően elsősorban a tavalyihoz hasonló 
programpontokban gondolkodnak: 
tárlatokkal, komolyzenei koncertek-

kel készülnek. „Úgy gondoljuk, hogy 
a vállalt minimumot idén is teljesíte-
ni tudjuk. Ami ezen kívül összejön, 
az ajándék lesz, nekünk is szervezők-
ként és a közönségnek is” – fogalma-
zott a főszervező.

Biztos pont 
a bizonytalanságban

Gergely Balázs szerint míg a nagy 
fesztiválok, koncertek esetében meg 
lehet határozni részvételi feltétel-
ként az oltási igazolást, a Kolozsvári 
Magyar Napok célközönsége a csalá-
dok és a gyermekek, ezért igazságta-
lanság lenne ilyen feltételeket szab-
ni. Remélik, hogy minden negatív 
megkülönböztetés nélkül megoldást 

találnak a gyermekek helyzetére a 
törvényhozók, és hamarosan olyan 
jogszabályok születnek, amelyek 
megengedik, hogy az oltásban nem 
részesülhető gyermekek is eljuthas-
sanak a rendezvényekre. „Tél végén 
igazságtalannak tartottam volna, 
hogy oltási igazoláshoz kössenek 
bármit, hiszen akkor nem minden-
kinek volt elérhető a vakcina. Má-
ra világos, hogy olyan helyzetben 
vagyunk, hogy aki oltást akar, az, 
ha nem is aznap, de két napon be-
lül megkaphatja. Ilyen felállásban 
igazságos és méltányos az, ha ilyen 
okmányokhoz kötik például a tö-
megrendezvényeken való részvételt. 
Aki nem vállalja az oltást, az azt is 
vállalja, hogy idén kimarad” – szö-
gezte le Gergely Balázs.

Hozzátette, az a tény, hogy tavaly 
példás módon sikerült megrendezni-
ük a – tizenegyedik – Kolozsvári Ma-
gyar Napokat, erősítette a felépített 
brandet, hiszen a seregszemle a ne-
héz időkben, a bizonytalanságban 
sem maradt el, és biztos pont volt a 
kolozsváriak – de nem csak – életé-
ben. „Bízom benne, hogy eljön az az 
idő, ha nem is idén, de jövőre, ami-
kor nem visszafogottan, hanem újra 
teljes pompájában meg lehet majd 
rendezni a napokat” – fogalmazta 
meg sokak vágyát a Kolozsvári Ma-
gyar Napok főszervezője.

Az idei tervekkel kapcsolatban 
Sándor Krisztinát, a Tusványos 
főszervezőjét is megkerestük, aki azt 
nyilatkozta: egyelőre nem született 

végleges döntés arról, hogy mi lesz 
a rendezvény 2021-es kiadásának 
sorsa, de ígérete szerint napokon 
belül bejelentést fognak tenni erre 
vonatkozóan. A Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábort – is-
mert nevén a Tusványost – tavaly 31. 
alkalommal tartották volna meg, a 
rendezvény azonban elmaradt.

Butikfesztiválból 
nomádfesztivál

A Maros megyei Gernyeszegen lévő 
Teleki-kastély udvarán otthonra talált 
Awake fesztiválnak is elmaradt a ta-
valyi kiadása, a szervezők pedig már 
tavaly áprilisban arról beszéltek, hogy 
annál nagyobb lelkesedéssel készül-
nek a 2021-es kiadásra. A butikfesz-
tiválként meghatározott, alternatív 
programokat kínáló rendezvénysoro-
zat főszervezője, Laura Coroianu idén 
januárban jelentette be, hogy ebben 
az évben nomád fesztivállá alakul az 
Awake. Ez azt jelenti, hogy különböző 
hétvégeken öt helyszínen rendeznek 
koncerteket, többek között Kolozsvá-
ron és a gernyeszegi Teleki-birtokon. 
Azt még nem tudni, hogy kik lesznek 
a meghívottak.

Laura Coroianu szerint az éppen 
érvényes egészségügyi intézkedése-
ket és esetleges korlátozásokat betart-
va fogják megszervezni a koncerte-
ket, amelyekre átlagosan 1000–3000 
embert várnak. A tavalyra megváltott 
jegyek is érvényesek lesznek ezekre 
a koncertekre, amelyeknek egyelőre 
az időpontjuk sem nyilvános. „Ván-
dorolni fogunk városról városra, 
megőrizve a művészetek, az újítás 
és a jó zene iránti elkötelezettségün-
ket, és meglepetésekkel szolgálva a 
közönségünknek. Azt tapasztaltuk, 
hogy az Awake-re érkezők mindig fe-
lelősségteljesen viselkedtek, bízunk 
benne, hogy idén is így lesz” – fogal-
mazott a főszervező.

Tesztkoncert Kolozsváron

Mindeközben nálunk is tervezik 
már úgynevezett tesztkoncertek 
megszervezését, amit többek között 
Barcelonában és Liverpoolban is 
tartottak az elmúlt hetekben. Ezek 
célja, hogy szakemberek viszonylag 
szabályozott körülmények között 
felmérhessék, milyen hatással van 
a közösségekre a tömegrendezvé-
nyeken való részvétel, és mennyire 
befolyásolja ez a vírus terjedését. 
Az ilyen – beltéri – rendezvényekre 
több száz résztvevőt beengednek, 
azonban mindegyikük be kell le-
gyen oltva, a részvétel másik feltéte-
le pedig a negatív koronavírusteszt. 
Május 15-én Kolozsváron is sor került 
egy ilyen rendezvényre: a román 
operában 800 személy részvételé-
vel zajlott komolyzenei koncert. A 
résztvevőket 14 napon keresztül 
megfi gyelik, hogy kiderüljön, meg-
fertőződtek-e a vírussal. Hasonló 
rendezvényeket az ország más nagy-
városaiban is terveznek.

Amikor még minden más volt: maszk, 
távolságtartás és egyéb járványügyi 
szabályok nélküli világ. A fesztiválok idén 
még nem lesznek olyanok, mint régen
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„ A tavalyi év mindenről 
szólt, csak a kultúráról, 
a kulturális programokról 
nem. Holott ez lelki ele-
del, és nélkülözhetetlen.




