
MEGJELENT!

Előhang
A júniussal belépünk a nyárba, és attól 
tartottam, hogy ezzel belépünk a nyári 
uborkaszezonba is, amikor ugyan sok a 
program, de kevés az ajánlható. Az el-
lenkezője történik: a bőség zavarával 
küszködve azt se tudom, hová kapjak – 
ugyanis ez a hónap telis-tele van nagy-
szabású programsorozatokkal. Kezdődik 
rögtön a Könyvhéttel: elsőnek Mán-Vár-

hegyi Réka új regényét, a Mágneshegyet fogom megvenni, már 
csak azért is, mert ő írta a Cannes-ban bemutatott Egy nap című 
fi lm forgatókönyvét is. Szilágyi Zsófi a fi lmjéről csupa jót hallottam, 
várom, mikor kerül a mozikba. Mindenképpen ajánlom Garaczi 
László új regényét, a Hasítást, amelyben az immár hatvan fölött 
járó „fi atal író”, a jól ismert és szeretett „garaczilacis” humorral és 
pikírt nosztalgiával ír azokról az időkről, amikor még tényleg fi atal 
író volt. A táskámba rakom majd Barna Imre Pont fordítva című 
kötetét is, amely a műfordításról írt pompás esszéit tartalmazza.

Júniusban a MÜPÁ-ban folytatódnak a Budapesti Wag-
ner-napok. Az esemény művészeti vezetője Fischer Ádám, 
aki vezényli is a Tannhäusert, a Trisztán és Izoldát, valamint 
A bolygó hollandit. Utóbbit semmiképpen ne hagyjuk ki, hi-
szen azon ritka alkalom, amikor egy Kovalik Balázs-rendezést 
láthatunk Magyarországon. Class & Roll címmel az Óbudai 
Danubia Zenekar következetesen folytatja azon törekvését, 
hogy a fi atalokat úgynevezett „komolyzenei” koncertre  csá-
bítsa. Június 10-én a Quimbyvel lépnek fel a Margitszigeten! 
Ott a helyem, hiszen mindkét zenekart nagyon kedvelem.

Június a POSzT hónapja is, a legjobbnak ítélt színházi előadásaink 
láthatók Pécsett – miközben izgalmas bemutatókat nézhetünk 
meg a fővárosban is. Engem leginkább a Szkénében műsorra 
kerülő Forte-premier érdekel. Erdman Az öngyilkos című ko-
médiáját a fantasztikus formában lévő Horváth Csaba rendezi 
(zárójelben megemlítem, hogy az előadást látatlanban meg-
hívtuk az Ördögkatlan Fesztiválra). Legalább ilyen izgalmasnak 
tűnik a megrendítő Nóra után Székely Kriszta újabb rendezése a 
Katona József Színházban: az Odüsszeia nyomán Ithaka címmel 
arról beszél a társulat, ami életünk lényege: az úton levés.

Bérczes László
rendező, az Ördögkatlan Fesztivál társigazgatója
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