
„Kerekedik!” jelmondattal 
augusztus 17. és 22. között 
zajlott a 12. Kolozsvári 
Magyar Napok. A tavalyi 
kiadáshoz képest jóval több, 
de az azt megelőző eszten-
dőkhöz képest kevesebb 
programot kínált idén a 
rendezvénysorozat.
→ NÁNÓ CSABA

A kincses városban is javá-
ban tombolt 2020 nyarán 
a járvány, így nem csoda, 

hogy a szervezők is kénytelenek 
voltak megnyirbálni a program-
ajánlatot: „Tavaly a mindannyiunk 
életét gyökerestől felforgató koro-
navírus-járvány közepette, jóval 
szűkebb keretek között és jóval 
szigorúbb korlátozásokkal vehet-
tünk részt a Kolozsvári Magyar 
Napokon. Noha idén már sokkal 
szabadabban ünnepelhetünk és 
szórakozhatunk rendezvénysoro-
zatunk több tucat helyszínén és 
több száz programpontján, a felké-
szülés időszaka mégis sokkal több 
bizonytalanságot tartogatott szá-
munkra, mint a tavalyi évben. A fo-
lyamatosan változó szabályozások 
miatt kénytelenek voltunk több-
ször is újratervezni rendezvényso-
rozatunkat, mára azonban minden 
a helyére került, s a körülmények-
hez képest rendben vannak a dol-
gaink” – nyilatkozta a Kolozsvári 

Magyar Napok kezdetét megelőző 
sajtótájékoztatóján Gergely Balázs 
főszervező. Hozzátette: „a Magyar 
Napok 2019-es csúcsidőszaka je-
lentette a maximumot, a tavalyi 
járvány sújtotta nyáron megrende-
zett 2020-as kiadás pedig a mini-
mumot. Idei rendezvényünk mind-
ezek fényében várhatóan e kettő 
között helyezhető el, és az újrakez-

dés jegyében szerveződik: ezt jelzi 
a Kerekedik! jelmondatunk is.”

Nyitógála Sissivel
A 12. Kolozsvári Magyar Napok 
nyitógálájára idén is a Kolozsvá-
ri Magyar Opera nagytermében 
került sor augusztus 17-én este. 
Az ünnepi eseményen a Monar-
chia Operett előadásában, Keré-
nyi Miklós Gábor rendezésében, 
Huszka Jenő és Szilágyi László 
Sissi, a magyar királyné (Erzsébet) 
című kétfelvonásos operettjének 
tapsolhatott a tisztelt publikum. A 
szigorú járványügyi szabályok el-
lenére az opera nézőtere zsúfolá-
sig megtelt, az előadásra minden 
jegy rekordidőnek számító egy 
nap alatt elkelt. A befolyt összeget 
a szervezők a Szent Mihály-temp-
lom Pákey Lajos tervezte neogó-
tikus kerítésének restaurálására 
ajánlották fel, amely egyben az 
idei magyar napok jótékonysá-
gi gyűjtésének tárgya is volt. „A 
Szent Mihály-templom lassan a 
régi fényében tündököl. Úgy gon-
doltuk, méltó lenne a Kolozsvári 
Magyar Napok szellemiségéhez, 
ha idei jótékonysági gyűjtésünket 
a templomot körülölelő kerítés 
felújítására szentelnénk. Legyen 
ez a kerítés a Főtér olyan dísze, 
mely nem szétválaszt, hanem 

összeköt, mely múltunk és kultú-
ránk szimbóluma, de megújulásá-
val közösségünk élni akarásáról 
és jövőjéről is tanúbizonyságot 
tesz” – mondta a nyitógálán Ger-
gely Balázs főszervező.

Aki nem jutott el a megnyitóra, 
az sem panaszkodhatott: a szer-
vezők az idén immár 60 program-
helyszínen, 130 partnerszervezet 
közreműködésével 280 programot 
biztosítottak az érdeklődőknek. 
A programkínálatban 15 kiállítás, 
több tematikus séta és 30 koncert 
is helyet kapott, utóbbiak egy része 
pedig a Petőfi  Kulturális Ügynök-
ség támogatásával valósulhatott 
meg, így a Bánff y-udvarban mű-
ködő pódium idén a Petőfi -szín-
pad nevet kapta. Az irodalmi és 
kulturális programok továbbra is a 
Bulgakov kávéházban, a Vallássza-
badság Házában, illetve az idén új 

helyszínként jelentkező Kolozsvári 
Református Kollégium udvarán 
kaptak helyet, a Romkertben és 
az Apáczai Csere János Elméleti 
Líceumban gyermekprogramok 
várták az érdeklődőket, a Heltai 
Folkcenter pedig szintén saját 
programkínálattal jelentkezett. A 
KMN első napján mutatták be a 
szerkesztők az idei Kincses Kalen-
dáriumot, melynek egyik központi 
témája Kolozsvár Tisztviselőtelepe, 
de ezen kívül is rengeteg érdekes 
olvasmányt tartalmaz a kiadvány.

Változatos programok
Mindenek előtt a Farkas utcában 
állt helyre a rend, Kolozsvár pati-
nás, régi utcáját ismét birtokukba 
vehették a kézművesek, könyváru-
sok, és más programok szervezői. 
Mivel a helyszín és a tevékenység 
vásárnak számított, a hatályos 
rendelkezések értelmében korlá-
tozások nélkül volt látogatható az 
árusok és a látogatók legnagyobb 
örömére.

A legtöbb kézműves anyagi 
szempontból is nagyon várta a 
magyar napokat, hiszen az utób-
bi másfél évben a legtöbb vásár 
elmaradt, és nem mindenki tudta 
online értékesíteni áruit. Ugyan-
akkor az eseményre kilátogatók-
nak is hiányoztak a kézművesek 
és termékeik, a Farkas utca ki-
hagyhatatlan volt a programból, 
az árusok sátrai előtt amolyan 
rögtönzött találkahelyek alakul-
tak ki. Ugyanez elmondható a 
könyvárusok standjairól is, ahol 
az emberek nem csak az új vagy 
régebbi kiadványokat csodálják 
meg, hanem a könyvek apropó-
ján beszélgetésbe is elegyednek 
egymással.

Augusztus 20-án, nemzeti 
ünnepünk napján lépett fel a Re-
formátus Kollégium udvarán fel-
állított színpadon Szilágyi Enikő 
színművésznő és meghívottai, Cári 
Tibor zeneszerző, Demény Balázs 
zongoraművész és Szabó J. Attila 
csellista. Szilágyi Enikő A kolozs-
vári sétatér című Szőcs Géza estje 
csak egy volt abból az eseményso-
rozatból, amellyel a magyar napok 
szervezői a tavaly elhunyt költő 
emléke előtt tisztelegtek. Szőcs 
Géza emlékét több alkalommal is 
felidézték az idei fesztiválon, egy-
kori kolozsvári lakhelyén emlék-
táblát avattak.
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→ Koronavírus-járványban életet ment az oltás – interjú dr. Székely Edit mikrobiológus főorvossal
→ Háromezer templom – Makkay József publicisztikája

A magyar napok immár évek óta visszatérő vendége a kolozsvári Knock Out zenekar

→ A legtöbb kézműves 
anyagi szempontból is 
nagyon várta a magyar 
napokat, hiszen az 
utóbbi másfél évben a 
legtöbb vásár elmaradt, 
és nem mindenki tudta 
online értékesíteni áruit. 
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