
Előhang
Advent időszaka számomra 
mindig a lelki felkészülésről 
szól, ilyenkor igyekszem 
az ünnepre hangolódni. 
Egyszersmind ez a szám-
vetés időszaka is, az ember 
ilyentájt különösen igyekszik 
az igazán fontos és értékes 
dolgokra összpontosítani.
A Baltazár Színház társulata 
számára különben ilyen volt 
az évad első fele is. A világot 

tartó oszlopok című új bemutatónkban azt a kérdést 
tettük fel, hogy milyen problémákkal küzd a világ, amiben 
élünk, és hogy melyek azok a közös értékeink, amelyek 
segítségével egy jobb világot építhetünk. Ünnepi aján-
déknak szánjuk azt a négy kisfi lmet is, amit advent négy 
vasárnapján teszünk nyilvánossá. E rövid alkotások az 
előadásból kiindulva arra hívják fel a fi gyelmet, mennyire 
hiányzik a világból a felelősségvállalás, a szeretet, a sza-
badság és a hit. Mi a magunk művészi eszközeivel tudunk 
hozzájárulni ahhoz a célhoz, hogy ez megváltozzon.
A 2022-es évkezdő programok közül nagyon vá-
rom már Zsoldos Béla évfordulós ütőhangszeres 
koncertjét. Január 27-én a Müpában együtt lép fel 
a Budapest Jazz Orchestrával, Borlai Gergővel és 
Dés Lászlóval – garantáltan nagyszerű este lesz.
Illetve szeretettel ajánlom az olvasók fi gyelmébe Jolsvai 
András Márton Irma tévedése című könyvét, ami év végén 
jelent meg a Kalligramnál. A három nő és az őket körülve-
vő férfi ak történetét feldolgozó regény a múlt században 
játszódik, 1931-32-ben. És ami miatt ez a kötet különleges, 
az Jolsvai felismerhető és szerethető stílusa: nagy em-
pátiával fordul szereplői felé, mindezt fi nom humorral és  
iróniával. Remek korrajz azok számára, akiket érdekel a 20. 
század első felének története, emberi sorsokon keresztül.
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