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Számos kulturális esemény, 
zenei, képzőművészeti 
programok várják az érdek-
lődőket a vasárnapig tartó 
nagyváradi Szent László Na-
pokon. Az eseménysorozat 
operagálával vette kezdetét 
hétfőn este.

 » KRÓNIKA

A térség egyik legnagyobb 
kulturális fesztiválja a hét-
fő este ünnepélyes keretek 

között elkezdődött, június 27-ig 
tartó nagyváradi Szent László 
Napok Nagyváradon. A 9. alka-
lommal szervezett ünnep nyitá-
nyaként megkoszorúzták Szent 
László királynak a váradi székes-
egyház előtt álló szobrát, majd 
a debreceni Csokonai Színház 
és a Kodály Filharmonikusok 
művészeinek közreműködésével 
Operaünnep címmel operagá-
lára került sor – közölte a Szent 
László Napok sajtóirodája. „Úgy 
indultunk el ebben az évben, 
hogy kevesebb programmal ki-
sebb rendezvényeket fogunk 
tartani, de végül sikeredett egy 
hatvannégy pontból álló rendez-
vénycsomagot összeállítani” – 
mondta a Szigligeti Színházban 
tartott nyitóeseményen Zatykó 
Gyula főszervező. Mint elhang-

GAZDAG KULTURÁLIS PROGRAMKÍNÁLAT VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET A NAGYVÁRADI MAGYAR RENDEZVÉNYSOROZATON

Az újrakezdés ünnepe a Szent László Napok

Nyitány. A debreceni színház és a Kodály Filharmonikusok művészei léptek fel az operagálán Váradon 

 » Nagyváradon 
sikerült „feszti-
vált csinálni” eb-
ben a koronaví-
rus-világjárvány 
miatt továbbra is 
rendkívüli évben.

zott, sikerült „fesztivált csinálni” 
ebben a koronavírus-világjárvány 
miatt továbbra is rendkívüli év-
ben. „Mi, a Szent László Napok 
szervezői megpróbálunk ehhez 
az újrakezdéshez teret adni, illet-
ve a programokat is biztosítani” 
– fogalmazta meg a főszervező. 
Az Operaünnep Nagyvárad test-
vérvárosának, Debrecennek az 
ajándéka, a város önkormányza-

ta ugyanakkor egy Szent Lászlót 
ábrázoló virágkompozícióval is 
meglepte a váradiakat, amelyet a 
várban lehet megtekinteni. Florin 
Birta, Nagyvárad polgármestere 
beszédében emlékeztetett, a Szent 
László Napok az első nagyobb ren-
dezvény, amelynek Várad otthont 
ad a pandémia begyűrűzése óta. 
Mint mondta, a rendezvény fontos 
a város számára, a jelenlegi város-

vezetés a továbbiakban is támogat-
ni fogja a magyar és román közös-
ség rendezvényeit. Puskás István, 
Debrecen város alpolgármestere is 
örömét fejezte ki, hogy végre sike-
rült találkozni. „Szándékaink sze-
rint, és biztos vagyok benne, hogy 
önök is így fogják venni, két olyan 
emblematikus eseményt is hoz-
tunk önöknek, amelyek meg tudják 
azt mutatni, hogy mi debreceniek 
is itthon vagyunk Nagyváradon. 
Bár elválaszt minket néhány tucat 
kilométer és egy országhatár, de 
mégiscsak együtt vagyunk, amikor 
egymás városába látogatunk, ak-
kor hazamegyünk” – hangsúlyozta 
a cívisváros alpolgámestere, utal-
va az operagálára és a virágkom-
pozícióra. Az operaünnep során 
Vincenzo Bellini, Charles Gounod, 
Kodály Zoltán, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Amilcare Ponchielli, Gi-
acomo Puccini, Giuseppe Verdi 
örök szépségű áriái és együttesei 
csendültek fel. Közreműködött An-
tóni Norbert, Dargó Gergely, Don-
kó Annamária, Donkó Imre, Grega 
Csaba, Janovicz Zsófi a, Kuczmog 
Klaudia, Molnár Anna, Nagy Kíra, 
Rendes Ágnes, Szilágyi Szilvia, 
valamint a Kodály Filharmoniku-
sok és a Csokonai Színház Ének-
kara. Karigazgató Gyülvészi Péter. 
További részletek, kuriózumok az 
egész heti program a Szent László 
Napok honlapján és Facebook-ol-
dalán találhatóak.
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 » K. J. 

Szabad téren, a Teleki Téka udva-
rán mutatja be legújabb előadá-

sát a marosvásárhelyi Yorick Stúdió 
pénteken este. A Lázadni veletek 
akartam című produkció a szatmár-
németi születésű, Magyarországon 
élő Bódi Attila regénye alapján ké-
szült, amelyet Barabás Olga alkalma-
zott színpadra, a rendező Sebestyén 
Aba. Amint a Yorick Stúdió közle-
ményében olvasható, a történet a 
Ceaușescu-diktatúra utolsó hetei-
ben játszódik. Ennek a reménytelen 
időszaknak a legmélyebb és legsö-
tétebb bugyrait mutatja be a szerző, 
a legérzékenyebb korosztályon, a 
kamaszok szemén keresztül. Három 
érettségi előtt álló fi ú az élet szűkös-
sége ellen lázadva rendszerellenes 
akciókba kezd. Noha a lázadónak 
született Péter, a hatalom és barátai 
között őrlődő, konformista Zoli és 
az egész világgal, benne saját ma-
gával is békétlenségben élő Áron 
indítékai egészen eltérőek, a kezdeti 
sikerek mámorítóan hatnak mind-
annyiukra. Harminc évvel később 
egy osztálytalálkozó alkalmával kell 
szembenézniük tetteik valódi követ-
kezményeivel. „Harminc év után, 
amikor egyre inkább elhalványul 
az akkori történelem tapasztalata, 
egyre kevesebb embert érdekel, mi 
miért történhetett meg, és annak mi 
a következménye, nagyon fontos is-
mét beszélni erről. Felidézni, mesél-

ni, gondolkodni róla. Tükröt tarta-
ni” – írták az alkotók az előadásról. 
A produkcióban László Csaba, Se-
bestyén Aba, Szász Csaba látható, a 
zeneszerző Cári Tibor, Szász Csaba, 
a díszlet- és jelmeztervező Sós Beáta.

Tükröt tartani a rendszerváltás elé 
 » Harminc év 

után egyre inkább 
elhalványul az 
akkori történelem 
tapasztalata. 

A marosvásárhelyi Yorick Stúdió új előadása 
a rendszerváltást idézi fel sajátos szemszögből
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Hungarikum lett az 1568-as tordai 
országgyűlésen hozott vallás-

szabadsági törvény – jelentette be a 
Hungarikum Bizottság tegnapi ülése 
utáni sajtótájékoztatón Budapesten 
Nagy István agrárminiszter. Az ab-
ban az időben egyedi tordai döntés 
mellett még a máriapócsi búcsú és 
a karikás ostor lett hungarikum, to-
vábbá 11 új elemmel bővült a Magyar 
Értéktár, mondta az MTI beszámoló-
ja szerint a tárcavezető. Nagy István 
szerint a Hungarikumok Gyűjtemé-
nye olyan elemekkel gyarapodott, 
amelyre a magyarság mindig büsz-
ke lehet. Mint rámutatott, a Tordán 
1568-ban tartott országgyűlés olyan 
törvényt hozott, amely az akkori 
Európában példátlan mértékben 
biztosította a vallásszabadság jogát, 
és évszázadokra biztosította a békés 
felekezeti együttélést. Az 1568-as or-
szággyűlés Európában elsőként a tor-
dai katolikus templomban hirdette ki 
a vallásszabadságot, ez a momentum 
a Kárpát-medencei magyarság közös 
értéke. Máriapócs a leglátogatottabb 
kegyhelye Magyarországnak, évente 
több mit félmillióan keresik föl, II. Já-
nos Pál pápa is meglátogatta. A tele-
pülés templomát 2005-ben Erdő Péter 
budapest-esztergomi érsek nemzeti 
szentéllyé nyilvánította. A karikás 
ostor – mint fogalmazott – a magyar 
népművészet kiemelkedő értékeként, 
a pásztorművészet jeles hagyatéka-

ként került a Hungarikumok Gyűjte-
ményébe. Kidolgozására a készítőik 
különös gondot fordítottak, ezért 
vitathatatlanul helye van a nemzeti 
értékek között, indokolta a döntést a 
miniszter. Nagy István abban bízik, 
hogy a hungarikumok nyilvántartása 
erősíti a nemzeti önazonosságot, és 
a magyar közösségek összetartását. 
Az értékmentés a jövő alapja, és a 
hungarikumpályázat népszerűsé-
ge is jelzi, hogy a 21. században ez 
egyre fontosabb, hangsúlyozta. A 
Magyar Értéktár bővítését a kiemel-
kedő nemzeti értékek felügyeletéért 
felelős miniszteri biztos ismertette. 
V. Németh Zsolt  közölte, hogy a Hun-
garikum Bizottság döntése alapján 
egyedi elbírálás nélkül része a Ma-
gyar Értéktárnak a Magyar Örökség 
Díj kitüntetettjeinek lezárt életműve, 
az uniós oltalom alatt álló, földrajzi 
árujelzővel rendelkező termékek és 
az EU által elismert hagyományos kü-
lönleges termékek. Kiemelkedő nem-
zeti értékké lett továbbá a magyar ci-
tera és citerajáték, a Kárpát-medence 
hagyományos fejfái, a székelykapuk, 
a Rákóczi-túrós, a tokaji írótábor, a 
teqball, a szentkirályi ásványvíz, va-
lamint a Zema-porcelánékszer. A mi-
niszteri biztos szerint a korábbiakhoz 
hasonlóan a Magyar Értéktár új ele-
mei is egyedi, vonzó magyarságképet 
jelenítenek meg. Kiválasztásuk fon-
tos szempontja, hogy ne csak a ma-
gyarság múltjára, hanem a jelenére 
is utaljanak, tette hozzá.

Hungarikum a vallásszabadság




