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A korábbi években megszokottnál majd kétszer annyi ideig 
tartott, ezzel arányosan több programot is kínált az idei 
Festum Varadinum. Kínálata a korábbiakhoz hasonlóan 
már-már zavarba ejtően eklektikus képet mutat. A kérdés 
az, hogy ez a tematikai sokoldalúság előnyére válik-e a ren-
dezvényfolyamnak. A kérdésre nem tudok határozott igen-
nel válaszolni.

Már csak azért sem könnyű a válasz, mivel egyfelől az 
érdeklődők száma nem feltétlenül mércéje a minőségnek, 
másfelől a programok dömpingjében könnyen és bántóan 
elsikkadhat a legigényesebben előkészített esemény is. 
Amúgy abban sem vagyok biztos, hogy egy szigorúbb 
műsor-gyomlálás önmagában hozzájárulna-e a figyelem 
összpontosításához, az érdeklődés fokozásához. S itt nem 
feledhető a média felelőssége sem, hiszen nagy szerepe 
lehetne abban, hogy érdeme és értéke alapján adjon nyilvá-
nosságot a kulturális kínálatnak. Ugyancsak vizsgálatra 
érdemes, ha van igény e két hét kiértékelésére, hogy miként 
lehet megszólítani a remélt közönséget az eddig bevett mód-
szerek, csatornák (sajtó, műsorfüzet, Facebook) mellett.

Azon feltétlenül változtatni kellene, hogy a teljes, végleges 
program ne csupán egy-két héttel a kezdés előtt váljon 
ismertté. Az is mérlegelés tárgya lehetne, hogy csökkenjen a 
rendezvényhelyszínek száma, tudatosuljon a befogadóban 
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néhány állandó Varadinum-helyszín. 
A programok sokfélesége azt nyilván 
nem teszi lehetővé, hogy egyetlen 
váradi helyre lehessen összpontosíta-
ni a figyelmet. Ugyanez akadályozza 
egyelőre azt is, hogy legalább a kultu-
rális kínálatot tematizálni lehessen, 
koncepciót felvázolni, így hát beke-
rül minden a csomagba, egymással 
nem kommunikáló, egymáshoz sem-
milyen formában nem kapcsolódó 
kezdeményezések. Egy ilyen gondola-
ti ív megrajzolásában lehetne szerepe 
az előkészítő munkát legalább nyolc-
tíz hónappal korábban megkezdő, 
döntéshelyzetbe hozott szakmai tes-
tületnek. Sőt, azt sem tartom elkép-
zelhetetlen gyakorlatnak, ha évről 
évre egy felelős kurátor vinné végig 
az adott Festumot, nyilván a koncep-
ció megvalósulását, hatékony kom-
munikációját segítő szakemberekre 
támaszkodva. Így a palettára felke-
rülő rengeteg színárnyalatból akár 
arányos és esztétikus összkép is 
kialakulhat.


