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24. hét 

 

• 2019. június 12. szerda 19 óra FUGA 
             (1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 5.) 

 

építész, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 

rendes tagjának könyvbemutatóval egybekötött székfoglaló előadására és 
kiállítására kerül sor 
 

EGÉSZ ÉS A RÉSZ 
 
címmel. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

     A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Hírlevele 
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• 2019. június 8. szombat Kaposvári Egyetem 

 
 és a Poliuniverzum az oktatásban –  

 
módszertani konferencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 www.poly-universe.com 

 
 
 

 

• 2019. június 14. péntek 18 óra Budapest Music Center 

 
Kondor Ádám: Incremental Drift 
Kondor Ádám: Étude 
Csalog Gábor: Chopiganini (felvételről) 
Kondor Ádám: Zenei blog - részletek (felvételről) 

: La Bimba Celeste 
Csapó Gyula: Tool az Óperencián (felvételről) 

 
https://bmc.hu/programok/tul-az-operencian-csalog-gabor-koncertje 
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• POSZT: Pécsi Országos Színházi Találkozó 
 
 

A Szakmai Tanácsadó testület tagjai között: (elnök); 
,  

 
http://poszt.hu/ 

 
 
 
 2019. június 10. hétfő 20:30 óra Pécsi Nemzeti Színház 

 
Rozsdatemető 2.0 
 

Rendező:  
 
http://poszt.hu/verseny 

 
 
 
 
 2019. június 11. kedd 11 óra Művészetek és Irodalom háza 

 
 Szakmai beszélgetés a Rozsdatemető 2.0-ról 

Szakmai beszélgetés az alkotókkal, színészekkel és a felkért hozzászólókkal. 
Moderátor: Lévai Balázs 
 
http://poszt.hu/programok/2019-06-11-11-00-szakmai-beszelgetes-a-rozsdatemeto-2-0-rol 

 

 
 
 
 
 
 2019. június 11. kedd 14 óra Cooltour Café Pécs 

 

: Színházi naplók 
Könyvbemutató beszélgetés a szerzővel 
 
http://poszt.hu/programok/2019-06-11-14-00-mate-gabor:-szinhazi-naplok 
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• MARGÓ FESZT – Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár 
Petőfi Irodalmi Múzeum 

 
2019. június 12. szerda 17 óra  
 
Lyrikline – Felolvasóest 
A lyrikline.org nemzetközi oldalon kortárs költők versei hallhatók a szerzők 
előadásában. Jelenleg 83 nyelven közel 12 ezer mű, 17 ezer fordításban 
érhető el, köztük 32 magyar költő 316 verse. Az idén 20 esztendős 
kezdeményezést 1999-ben a Literaturwerkstatt (ma Haus für Poesie) stábja 
indította el, amelyhez Wernitzer Julianna közreműködésével 2003-ban 
csatlakozott a PIM. Az esten a 2017-ben elhunyt szerkesztőre is 
emlékezünk. 
Résztvevők: Beck Zoltán, Horváth Csaba, Kalász Orsolya, Christiane Lange, 

Krusovszky Dénes, Terék Anna, és Zádor Éva 
http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/lyrikline 

 
 
 
 

2019. június 12. szerda 19 óra 
 

: Fehér farkas 

A szerzővel Szilasi László beszélget. Közreműködik: Takács Kati.  

A novellák névtelen hősei ismerősek, mellettünk toporognak a liftben, 

mögöttünk loholnak a lépcsőházban. Felfigyelünk rájuk, ők pedig elkezdenek 

beszélni: egykor volt otthonokról, bizarr találkozásokról, évtizedes 

talányokról, kapcsolatokat szétfeszítő titkokról. Mások életébe pillantunk 

be, de a szövegek tükrében magunkra, a bennünk élő idegenre is 

ráismerünk. 
http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/toth-krisztina-feher-farkas 

 
 

 

 

2019. június 13. csütörtök 17 óra 

 

: Az őz 

Vecsei H. Miklós, Orvos-Tóth Noémi és Juhász Anna beszélgetése 

A POKET zsebkönyvek sorozatában jelenik meg Szabó Magda szerelmi 

háromszögről szóló bosszúregénye, Az őz. A húsz nyelvre lefordított 

történet főszereplői, Graff Angéla és Encsy Eszter életét nemcsak a közös 

gyerekkor, de egy férfi is összekapcsolja. Titkok, velünk élő sérelmek, elárult 

életek. 
http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/szabo-magda-az-oz 
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2019. június 13. csütörtök 18 óra 

Margó Extra:  

Moderátor: Ott Anna 

Ismert olvasókkal beszélgetünk arról, hogyan változtatta meg őket, 

pályájukat egy-egy könyv. Vekerdy Tamás pszichológus, író, nemzedékek 

próbálnak gyereket nevelni az iránymutatásai alapján. Legújabb könyvében 

a válásról ír, a törés gyerekekre gyakorolt hatásáról, a kármentésről. 
http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/margo-extra-vekerdy-tamas 

 

 

 

 

 

2019. június 13. csütörtök 19 óra  

 

Bodorland 

mal Szegő János beszélget - Közreműködik: Szikszai Rémusz 

Sinistra és Verhovina, Bogdanski Dolina és Pitvarszk – néhány olyan helyszín 
Bodor Ádám páratlan epikai univerzumában, ahol már jártunk a műveit 
olvasva. Honnan jönnek ezek a helyek? Hol lehetnek a különböző 
térképeken? Mi közük a valóságos földrajzhoz? Hogyan hatnak Bodor 
Ádámra a tájak és a városok? Hol van otthon az író? A Bodorland című 
rendezvényen ezekről is kérdezzük majd Bodor Ádámot. 
http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/bodor-adam-sehol 

 

 

 

 

 

Június 14. péntek 17 óra  
 

Szilágyi István: Katlanváros 

Közreműködik: Fekete Vince, Papp Sándor Zsigmond, Őze Áron,               

, Moderátor: Radics Péter 

A Katlanváros vallomásos, személyes sorsba és családtörténetbe is 

betekintést engedő szövegei az író eddig ismeretlen univerzumába 

kalauzolnak, a folyóirat publikációkból összeállított válogatásból egy sajátos 

„életem regénye” kerekedik ki, ahol a különc alakok között a főhős 

mégiscsak Szilágyi István. 
http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/szilagyi-istvan-katlanvaros 
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2019. június 14. péntek 18:30 óra 
 

Beszélgetés az Aegon-díjas Takács Zsuzsával 

A díjazottal Winkler Nóra beszélget Közreműködik: Tóth Zsófia és Szirtes 

Ági. 

A Vak Remény című verseskötetéért kapta 2019-ben az 
Aegon Művészeti Díjat. Az összegyűjtött és új írások egy teljes életművet 
fognak össze. Ötven év munkája egy este: „A kötetben benne van gyerek- és 
fiatalfelnőtt-korom számtalan meghatározó érzelmi, szellemi, testi 
tapasztalata. Anyám dickensi gyerekkorának újraélése, a kamaszkori 
halálvágy, a fiatalkor szabadságmámora, a szerelmi elragadtatás.” 
http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/beszelgetes-az-aegon-dijas-takacs-

zsuzsaval 

 

 

 

2019. június 14. péntek 19 óra 
 
Péterfy Gergely: A golyó, amely megölte Puskint 

A szerzővel beszélget Mészáros Sándor 

Van-e élet a szerelmen túl? Felülemelkedhetünk-e vágyainkon és 
ösztöneinken? Képesek lehetünk-e ellenszegülni a történelemnek? 
Lehetséges-e a szabadság a diktatúrák romjain? Ezekre a kérdésekre keresi 

a választ a 20. és 21. század Kelet-Európáját mágikus 
erővel megjelenítő új regénye, egy rendhagyó szerelem lebilincselő 
története. 
http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/peterfy-gergely-a-golyo-amely-megolte-puskint 

 
 
 

2019. június 15. szombat 20:30 óra 
 

Kolozsváros 

A beszélgetés résztvevői: , és Láng 

Orsolya 

Hogyan ismerhető meg, fedezhető fel Erdély történelmi központja, a több 
felekezetnek és népnek otthont adó, öt nyelven is névváltozattal 
rendelkező Kolozsvár (latinul Claudiopolis, románul Cluj-Napoca, németül 
Klausenburg, jiddisül Kloyznburg)? 
Ez a kötet – a számos lehetséges megközelítés közül – izgalmas, egyedi utat 
kínál: a kortárs magyar irodalom elismert nagyjainak és kevésbé ismert, de 
tehetséges fiataljainak a műveiből közöl válogatást Bodor Ádámtól Szabó T. 
Annán, Térey Jánoson és Tompa Andreán át Vida Gáborig. A Kolozsvár 
tereit, utcáit, ikonikus épületeit és nem utolsósorban a város természeti 
környezetét megelevenítő verseket, regény- és novellarészleteket régi és új, 
a 17. századtól napjainkig terjedő időszakból származó várostérképrészletek 
illusztrálják. 
http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/kolozsvaros-1 
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2019. június 16. vasárnap 19 óra 
 
Nádasdy Ádám: Jól láthatóan lógok itt 

A szerzővel László Ferenc beszélget. Közreműködik:  

versei úgy szólnak hozzánk, ahogy a barátainkkal 
beszélgetünk: amikor váratlanul elmondanak valami bizalmasat, és mi 
tudjuk, hogy most a legtöbb, amit tehetünk, ha meghallgatjuk őket. 
Csakhogy Nádasdy verseinek olvasásával nem is a szövegekkel, de 
magunkkal vagyunk figyelmesek: ha odafigyelünk rájuk, magunkról 
tudhatunk meg valami bizalmasat. A Jól láthatóan lógok itt egy megkapóan 
eleven verseskönyv a villanófényként felragyogó felismerésekről. 
http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/nadasdy-adam-jol-lathatoan-logok-itt 

 

 

 

 

2019. június 16. vasárnap 19:30 óra 
 
Fehér farkas és más kisfilmek 

írásai filmen 

Szilágyi Fanni: Fehér farkas Niki egyetlen barátja a közeli állatkert magányos 

lakója, a fehér farkas. A fiatal cigánylány egyetlen célja, hogy a veszélyes 

állat ketrecébe férkőzhessen, azonban szembesülnie kell az állatkert íratlan, 

ámde rendkívül szigorú szabályaival, melyeket elsősorban az állatkert férfi 

dolgozói diktálnak. 

Pápai Pici: Hátsó lépcső Bebi a Sorbonne-ra kapott ösztöndíjat, szállása egy 

párizsi ház kopár és mocskos manzárdja. A szomszédban egy szexmániás 

ösztönlény lakik, aki senkire és semmire nincs tekintettel. Bebit a barátja 

magnóüzenetei segítik át a magányon, majd magával ragadja ez az idegen, 

másik világ. 

Baranyi Gábor Benő: Hol a nyuszi? Egy fiú és egy lány kutyát sétáltatnak a 

sűrű erdőben. A kutya és a szüzesség elveszik. 

Moldovai Katalin: Ahogy eddig A remény ad értelmet életünknek. A film 

összes szereplője egy reményt adó kegyes hazugság részese lesz, amikor 

Margit megbetegszik. Ez a hirtelen jött esemény változást hoz anya és lánya 

életében, és egy új kezdetet is a kapcsolatukban. 

Idegenek: A METU 2018-ban végzett Kreatív producer szakos hallgatói Tóth 

Krisztina Párducpompa című novelláskötete alapján készítettek 

szkeccsfilmet Idegenek néven. A diplomafilmben a történetek finoman 

úsznak át egyikből a másikba, úgy a stílusuk és világuk is változik, mégis ezer 

szállal kapcsolódnak egymáshoz. 
http://www.margofeszt.hu/hu/fesztival/program/toth-krisztina-feher-farkas 
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• Ünnepi Könyvhét 
 
 

2019. június 11. kedd 17 óra Magvető Café 
 

Előhívás - Anyám regénye könyvbemutató 

: Előhívás – Anyám regénye című könyvről Kúnos László, 

és az író beszélget. A könyvet fordította: Kúnos 
László és Rakovszky Zsuzsa. 
https://www.facebook.com/events/544445572627292 

 
 
 
 

2019. június 12. szerda 17 óra Magvető Café 
 
Závada Pál: Hajó a ködben – Könyvbemutató 

t Dési János kérdezi új, az ünnepi könyvhétre megjelenő 
regényéről. 
https://www.facebook.com/events/461384418000821 

 
 
 
 

2019. június 14. péntek 19 óra Radnóti Színház 
 

, Pál Sándor Attila, , Schein Gábor,      

és új köteteit mutatják be az írók 
részvételével. 

 

Házigazda: és Szegő János. 

 
 
 
 

2019. június 15. szombat 15:30 óra Irodalmi hajó, Vígadó tér 
 
Dilettánsok, dilettánsok!  
Egy óra a magyar irodalom legrosszabb verseivel  - Kövesdi Péterrel, 

mal és Georgita Máté Dezsővel 
(A részvétel ingyenes, de e-mail regisztrációhoz kötött 
(unnepikonyvhet@gmail.com). Érkezés 30 perccel indulás előtt. Helyszín: 
Vigadó tér, Hajóállomás (indulás és érkezés). A sétahajózás időtartama 1 
óra. A hajó nem akadálymentesített. Limitált befogadóképesség 75 fő a 
regisztráció sorrendjében.) 
https://www.facebook.com/events/438239393672202/ 
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Dedikálások (Duna-korzó) 
https://unnepikonyvhet.hu/dedikalasok 
 
 
Június 13. (csütörtök) 

16:00:  
 
 
 
Június 14. (péntek) 

17:00:  

             
 
 
 
Június 15. (szombat) 

11:00:  

              
12:00:  

13:00:  

14:00:  

14:30:  

15:00:  

16:00:  

             
             
17:00:  

             
 
 
 
Június 16. (vasárnap) 

11:00:  

12:00:  

14:00:  

15:00:  

              
16:00:  

17:00:  
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Színházak Műsorán 

 
A tagjainkat érintően, a színházak 24. heti műsora híreink között megtalálható: 

https://mta.hu/szima/a-24-het-szinhazmusora-109798 

 
 
 
 
 
 
 
• A Széchenyi Akadémia Facebook-oldala elérhető itt: 
 

  www.facebook.com/mta.szima.hu 
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