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→ „Ami belefér – ez 
lehetne fesztiválunk idei 
második jelszava, hiszen 
még korántsem ért véget 
a járvány, így bőven 
vannak korlátozások, 
amelyekhez tartanunk 
kell magunkat egészsé-
günk és biztonságunk 
érdekében” – fogalma-
zott Zatykó Gyula.

A járvány miatt tavaly nyáron 
a térség legnagyobb rendez-
vénye, a nagyváradi Szent 
László Napok is elmaradt. A 
szabályok lazításának kö-
szönhetően a szervezők idén 
úgy döntöttek, hogy a várban 
zajló hagyományos progra-
mokból többet is kivisznek az 
utcára, terekre, hogy minél 
több embert szólítsanak meg.

→ SÜTŐ ÉVA

„A másfél éve tartó világ-
járvány jócskán meg-
nyirbálta a hagyomá-

nyos rendezvények lehetőségeit. 
Ezért tavaly úgy döntöttünk, online 
térbe költöztetjük a térség egyik 
legnagyobb kulturális fesztiválját. 
Virtuális királyi hét jelszóval rövid 
dokumentumfi lmeket forgattunk 
és mutattunk be, amelyekkel az 
volt a célunk, hogy megmutassuk, 
száz évvel a trianoni békeszerző-
dés után létezik magyar múlt, je-
len és jövő a Körös-parti városban. 
Idén a járványhelyzet és a lakosság 
átoltottságának alakulása lehető-
vé tette, hogy ismét közönséggel 
tartsuk meg a fesztivált, amellyel 
hagyományszerűen fejet hajtunk 
városalapító lovagkirályunk előtt, 
ismertté tesszük Szent László éle-
tét, tevékenységét, ápoljuk ha-
gyományainkat, illetve erősítjük a 
magyar közösséget Nagyváradon. 
A rendezvények összeállításánál a 
tartalmas kikapcsolódási lehetősé-
gek biztosítása mellett azt is szem 
előtt tartottuk, hogy minél több 
partiumi és erdélyi művésznek biz-

tosítsunk lehetőséget arra, hogy a 
nehéz esztendő után felléphessen, 
kiállíthasson, találkozhasson a kö-
zönséggel. Ami belefér – ez lehetne 
fesztiválunk idei második jelszava, 
hiszen még korántsem ért véget a 
járvány, így bőven vannak korláto-
zások, amelyekhez tartanunk kell 
magunkat egészségünk és bizton-
ságunk érdekében” – nyilatkozta 
Zatykó Gyula, a Szent László Na-
pok főszervezője.

Hőség és részvétel
A rendezvényre nemcsak a járvány 
szabályai nyomták rá a bélyeget, 
de a 40 fokos hőség is, főleg a 
gyerekeknél és az idősebb kor-
osztálynál, akiknél egészségügyi 
problémákat okozhat a több napos 

extrém meleg. Mindez meglátszott 
a részvételen, főleg múlt csütörtö-
kön és pénteken, amikor tetőzött a 
hőség. Zatykó Gyula szerint 64 mű-
sorszámból válogathattak idén a 
szórakozni vágyók, akik – mint fo-
galmazott – „másfél év után most 
tanulnak újra élni”. 

A főszervező szerint a közegész-
ségügyi igazgatóság elvárásainak 
kényszermegoldásokkal igyekeztek 
megfelelni. A Fejedelmi udvaron 
csak az oltottak és a védettségi iga-
zolvánnyal rendelkezők vehettek 
részt a programokon, így egy ideig-
lenes kerítéssel választották el a te-
rületet, ami lehetővé tette a műsor-
számok kerítésen kívüli élvezetét is, 
hogy ne válasszák szét a családta-
gokat. „A rendezvényekből mint-
egy 15 volt kifejezetten oltáshoz köt-
ve, a többit oly módon hidaltuk át, 
hogy szétszedtük a programokat, 
és kivittük a parkokba, sétányokra, 
erkélyekre, ahol nem voltak meg-
kötések. Idén nem rendezhettünk 
nagykoncerteket, amelyek 5–10 
ezres vagy 16 ezres nagyságrendű 
tömeget vonzottak (mint korábban 

az Omega), ilyeneket nem is lehe-
tett szervezni. Idei költségvetésünk 
sem engedte volna, mert egyes 
beígért támogatások elmaradtak, 
mások kérdésesek, ugyanis a me-
gyei tanácsnál egyelőre nem tisz-
tázódott a rendezvények támogatá-
sa” – magyarázta érdeklődésünkre 
Zatykó Gyula.

A járvány- és a pénzügyi meg-
szorítások ellenére sok értékes 
zenei csoport, könyvbemutató, 
gyermekprogram, nagyvásár és 
lacikonyha szolgálta a fesztiválo-
zókat. A fő attrakció a nyitónap 
Operagálája volt, amelyet Deb-
recen városa biztosított. Ez utób-
biról érdemes tudni, hogy a fel-
lépőkkel, illetve a stábbal együtt 
mintegy száz embert vett igénybe. 
Nagyvárad egy Szent László-vi-
rágkompozíciót is kapott a cívis-
várostól: a „szobor” a várudvaron 
ugratja lovát. Bár a részvétel a hő-
ség és a járványügyi kötöttségek 
miatt nem volt magas, a műsorok 
hozták a színvonalat. A szervezők 
megpróbáltak olyan előadókat és 
előadásokat meghívni, amelyek 

önmagukban is értéket képvisel-
nek, megfelelve a magas mércé-
nek, amit a térség legszínvona-
lasabb kulturális rendezvénye 
képvisel.

Szobor előtti zongorajáték
A debreceni Partiumi Ház – idén 
először – több programmal járult 
hozzá a Szent László Napokhoz. 
Többek között Szénási Miklós és 
Haller Zsolt könyvének bemuta-
tóját Erre jöttünk – Debrecen a 21. 
századi versekben címmel, ame-
lyet Stanik István, a Magyar Házak 
szakmai igazgatója mutatott be. 
Ugyancsak a Partiumi Ház rendez-
vénye volt a Lautitia Kóruscsalád 
hangversenye. 

A Zenél a város program kere-
tében a siteri református műemlék-
templomban a Concerto Spiralis 
koncertezett, a Szacsvay-szobor-
nál a Codex Régizene Együttes 
„regélt”, de barokkmuzsika és 
orgonahangversenyek is voltak 
minden mennyiségben. A Folkud-
var szintén gazdag választékot 

kínált: a résztvevők a Népek vise-
letei a nagyvilágból című bemuta-
tón vehettek részt, bár itt a Maros 
Művészegyüttes előadása vitte a 
prímet a Mezőség mosolya című 
autentikus folklórműsorával. Meg-
tekintettük az erdélyi és partiumi 
népviseletek bemutatóját is, ahol 
kiemelkedő volt a Soroglya együt-
tes színvonalas műsora. 
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Itthon vagyunk, Nagyváradon!

A fesztivál szervezői (bal oldalon Zatykó Gyula) Szent László emlékére helyezték el a megemlékezés koszorúit

Thurzó Zoltán Lorántff y Zsuzsanna szobra előtt koncertezett Régizene a Szacsvay-szobornál. A nagy meleg miatt gyér volt az érdeklődés
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