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23. hét 

 
  

• 2018. június 4. hétfő 19 óra MTA Székház Díszterem 
                  (Széchenyi tér 9., I. emelet) 

 

fuvolaművész koncertjére kerül sor. 

 

 MŰSOR 

 

Haydn: C-dúr londoni trió 

: Oszillation 

: Búcsú 

Matuz István: Duó egy fuvolára 

Matuz Gergely: Hárman D-ben 

Haydn: G-dúr londoni trió No.1. 

Matuz István: Gregorian 

Három fuvoladarab zongorára 

Sakuhacsi improvizáció 

Matuz Gergely: D 

: Ricercare 

: Ária és valcer 

Haydn: G-dúr londoni trió No.2. 

 

Matuz István, Matuz Gergely (fuvola) 

Vas Katalin (gordonka) 
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• 2018. június 5. kedd 17 óra Magvető Café 

 

Könyvbemutató – : A hetedik nap 

 

“Hosszú az út az emlékezéstől a felejtésig, még hosszabb a felejtéstől az 

emlékezésig.” 

 
http://cafe.magveto.hu/programok/konyvbemutato-sandor-ivan-a-hetedik-nap/ 

 

 

 

 

 

 

• 2018. június 6. szerda 17 óra Galéria Z, Pozsony 

 

 Az OSAS kiállítása nyílik meg, a kiállítók között 

 

, , , , 

, , ,             

és . 
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• 2018. június 6. szerda 19 óra Nick Galéria, Pécs  

  

Kiállításmegnyitó – 

: Plakátok és egyebek – 2000-2018 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=51117 

 

 

 

 

• Stories of the Body (A test történetei) című drámáját május 

25-én és 26-án mutatta be a chicagói Theatre Y, Melissa Lorraine és Andrej 

Visky rendezésében. A négy különálló darabból álló, egymással összefüggő 

sorozatot (Artemisia_Róma, Éva_Budapest, Lina_Kolozsvár, Teréz_Kalkutta) 

különböző váriációkban játsszák és tartják műsoron július közepéig. A főbb 

szerepeket Melissa Lorraine, Katie Stimpton, Katie Sherman és Laurie 

Roberts játsszák. 

 

 

 
 

• PÉRELI ANGYALAI címmel kiállítás látható a Kogart Házban 

műveiből nyár végéig. 

 

 

 

 

• életműdíjat kapott az idei TIFF-en. 
 https://9am.hu/meszaros-marta-eletmudijat-kapott-az-idei-tiff-en/ 
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Margó Irodalmi Fesztivál 

Június 6 - 10. (szerda-vasárnap) 

http://www.margofeszt.hu/hu 

 

Június 6. (szerda) 19:00 Petőfi Irodalmi Múzeum, udvar 

Szövegséták rel 

Rendező: Galgóczy Judit; játsszák: , Gazsó György, Porogi Ádám, Sodró 
Eliza és Dés András 
Az Esterházy-hagyaték gondozásának egyik első lépcsőjeként jelentette meg a Magvető Az 
olvasó országa című kötetet, amely az író 2003 és 2016 közötti esszéit és cikkeit gyűjti 
egybe. A szövegeken keresztül apró sétákat tehetünk az E.P. világegyetemben, ahol minden 
újra és újra érvényét veszíti és nyeri. A szellem körforgása az örökkévalóságban. 
 
http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/szovegsetak-esterhazyval 

 

 

 

 

 

Június 8. (péntek) 20:00 Petőfi Irodalmi Múzeum, Díszterem 

: A fényes jövő 

A szerzővel Kövesvári Krisztián beszélget. A Qubit.hu nevű tudományos portálon indította el 
Dragomán György tudományos-fantasztikus írásait. Történetek időutazókról, angyalokról, 
idegen bolygókról, öntudatra ébredő célzó szoftverekről, emberevő idegenekről, arról, mi 
van a halálon túl, a technikai mennyországban. 
 
http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/dragoman-gyorgy-futurisztikus-scifi-estje 
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Június 8. (péntek) 21:00 Petőfi Irodalmi Múzeum, Díszterem 

Világló részletek − Riportfilm memoárjából 

Két kötet, ezerkétszáz oldal, tíz évnyi munka, számtalan kritika magyarul és németül. 2017 

elején jelent meg Nádas Péter memoárja, amit a Könyvesblogon az év könyvének 

választottak, megkapta az Aegon-díjat, és a legjobb tíz között szerepel a Libri Irodalmi Díj 

listáján is. A film a könyv leadásától követi egy könyv történetét, hogy megkísérelje a 

könyvön keresztül megismerni a szerzőt. 

http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/nadas  

 

 

 

Június 9. (szombat) 16:30, Petőfi Irodalmi Múzeum, udvar 

Beszélgetés Bödőcs Tiborral és Tompa Andreával a Libri irodalmi díj nyerteseivel 

A szerzőkkel Valuska László beszélget. A 2016-ban alapított Libri irodalmi díj és közönségdíj 

az előző év legjobb szép- és tényirodalmi könyveit díjazza.  

A tíz jelölt közül  Omerta című regénye nyerte el a zsűri díját, a 

közönségdíjat Bödőcs Tibor Addig se iszik című könyve kapta. 

 
http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/beszelgetes-tompa-andreaval-a-libri-irodalmi-dij-

nyertesevel 

 

 

 

Június 9. (szombat) 19:00, Petőfi Irodalmi Múzeum, udvar 

: A Manhattan-terv 

Kisszínház rendezésében. Közreműködik: Dávid Anna, Szegő János és 

Zsámbéki Tóbiás 

Egy gyermek felolvas egy öregembernek, egy öregember felolvas egy gyermeknek. A 

felolvasás időtartama pontosan annyi, amennyi idő kettejük között fennáll. A gyermek és az 

öregember ugyanaz a személy. Krasznahorkai új művének bemutatása egy még újabb könyv 

születésének története. A tét: hogy a gyermek megérti-e az öregembert, s az öregember 

megérti-e a gyermeket. Máté Gábor Krasznahorkait idézi meg a színpadon - s közben a néző 

is megtudja: mi a Manhattan-terv. 

http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/krasznahorkai 
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Június 10. (vasárnap) 16:30, Petőfi Irodalmi Múzeum, udvar 

: Határ 

A szerzővel Török-Illyés Orsolya beszélget.  

A személyes emlékekből táplálkozó prózák rákérdeznek a személyiség határaira, a saját 

történetével és a történelemmel szembesülő ember örömére és szégyenére. Ez a könyv az 

értelem és az érzelem egyensúlyát keresve a kimondhatóság határait feszegeti. Térben és 

időben utazik, országokon és korokon át a születéstől a felnövésig, Kolozsvártól Budapestig. 

http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/szabo-t-anna-hatar 

 

 

 

Június 10. (vasárnap) 17:00, Petőfi Irodalmi Múzeum, Díszterem 

: Szeméremékszerek 

A szerzővel Jánossy Lajos beszélget. 

A szerteágazó történet a határon túli fürdővárosban, Palicson játszódik, szereplői a városka 

különféle lakói, állomásfőnökök, temetőcsősz, gyógyszerész és kéményseprő, továbbá 

kocsmai filozófusok, fürdővárosi lumpenek, a Tolnai-kisprózákból ismert infaustusok. T. 

Olivér felesége a gyógyszertárba indul, de a határőrségre, majd a börtönbe, végül a 

pszichiátriára kerül. 

http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/tolnai-otto-szemeremekszerek 

 

 

 

Június 10. (vasárnap) 17:00, Petőfi Irodalmi Múzeum, Vörös-szalon 

: Vak Remény 

A szerzővel Schein Gábor beszélget 

Az eddigi teljes költői életmű jelenik meg: a kötetben most először közölt Vak Remény-

versekkel, zárásként pedig a régi és új India-költeményekkel. A Kossuth-díjas szerző 

nemzedékek számára vált iránymutatóvá. Ha van lelkünk ugyan című verse a 2017-es és 

legolvasottabb online versközleménye volt. 

http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/takacs-zsuzsa-vak-remeny 
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A 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok  

Június 7-11. (csütörtök-hétfő) 

http://www.unnepikonyvhet.hu/ 

 

Június 9. (szombat) 11:00,  Oroszlános kút melletti színpad 

Diszlexiás, gyere ki! – kerekasztal-beszélgetés  

Hogyan változott a beszédtempó és a beszédértés az évek során? Hogyan változtatta meg a 

kommunikációt a digitális világ? És ami a legfontosabb: hogyan kerülhetnek közel az 

irodalomhoz a diszlexiások és mit tehet a szülő, ha gyermeke olvasási nehézségekkel küzd? 

Hova fordulhatnak azok a felnőttek, akiknek gyerekként nem adatattak meg megfelelő 

fejlesztési lehetőségek? A kerekasztalbeszélgetésen ezeket a kérdéseket járják körül a téma 

szakértői és egy érintett sikeres író, . Résztvevők: Dragomán 

György, Gyarmathy Éva és Sipos Zsóka Moderátor: Winkler Nóra 

 

 

 

 

Június 9. (szombat) 16.00, Oroszlános kút melletti színpad 

Idegennyelvi színpad Török Andrással  

Résztvevők: Kúnos László, Corvina Kiadó; Sárközi Bence, Libri Kiadó; Szabó Zsuzsanna, 

Publishing Hungary; valamint író, mű- fordító 

 

 

 

 

Június 10. (vasárnap) 13.30, Oroszlános kút melletti színpad  

Mintha átsejlene valami : Ma reggel eltűnt a világ 

A szerzővel a Széchenyi-díjas Margócsy István irodalomtörténész, kritikus beszélget.  
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Június 10. (vasárnap) 16.00, Oroszlános kút melletti színpad  

Idegennyelvi színpad Török Andrással  

Ten Hungarian Books You Should Read before You Die. Stand Up Comedy Pál utcai fiúk, 

Csáth Géza, , valamint Márai Sándor, Szerb Antal, Örkény István, 

, , Forgách András, Házigazda: 

Takács Ferenc  

 

 

 

Június 10. (vasárnap) 12:30, Vörösmarty szobor melletti színpad 

Különleges ember, különleges élet –  

 

 

 

 

Dedikálások: 

http://www.unnepikonyvhet.hu/dedikalasok 

2018 június 8. péntek 

Vörösmarty tér 

 

16:00 

17:00 

 

 

 

 

mailto:szima@titkarsag.mta.hu
http://www.unnepikonyvhet.hu/dedikalasok


 

cím: 1051 Budapest, Széchenyi tér 9. 
email: szima@titkarsag.mta.hu 

telefon: 331-4117 
web: www.szechenyiakademia.hu 

 

2018 június 9. szombat 

Vörösmarty tér 

 

11:00 

13:00 

15:00 

, ,  

15:00 

16:00 

,  

18:00 

, , ,  

 

 

2018 június 10. vasárnap 

Vörösmarty tér 

 

11:00 

11:00 

,  
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13:00 

13:00 

14:00 

14:00 

,  

15:00 

16:00 

18:00 

, , ,  

 

 

 

 

 

Színházak Műsorán 
 

A tagjainkat érintően, a színházak 23. heti műsora híreink között megtalálható: 

http://mta.hu/szima/a-23-het-szinhazmusora-108774 
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• A Széchenyi Akadémia Facebook-oldala elérhető itt: 
 

  www.facebook.com/mta.szima.hu 
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