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Előhang
Ha nyár, akkor az ember – legalábbis 
én – öntudatlanul összeköti a kultúrát az 
utazással, így aztán elsősorban a vidé-
ki fesztiválok ajánlatait néztem végig, 
akár olyan helyszíneket is, amelyekről 
tudom, idén esélyem sincs ott lenni, 
hiszen majdnem végig dolgozom. Mégis 
bennem a vágy, hogy ott lehessek. Pár 
ilyen eseményt ajánlanék most Nektek.

Egyik ilyen fontos és szívemhez közel álló fesztivál Győr-
ben Győrkőc. Csodálatos emberek szervezik, a Vaskakas 
Bábszínház tagjai, ami önmagában is garancia a jó szórako-
zásra, ráadásul itt mindig olyan gyerekprogramok vannak, 
amiket a felnőttek sem „kötelező penzumként” élnek meg, 
miközben a gyerekeiknek kedveznek, hanem önfeledt szó-
rakozásként. Ha módotok van rá, menjetek, szuper!

Van egy másik fesztivál, ami a szívem csücske, és bár érintett 
vagyok, de félre a szégyenérzettel: emberek, az Ördögkat-
lant ne hagyjátok ki! Baranyában van, csodás a táj, az emberek. 
Nem tudom felsorolni a programokat – se szeri, se száma -, de 
tuti, hogy senki nem fog unatkozni, aki odamegy. A színháztól 
a komolyzenéig, az esti rockkoncertektől az utcaszínházig, a 
gyerekprogramoktól az irodalmi esteken át a legeszementebb 
templomi jamboree-ig mindent megtaláltok itt. Kifejezetten 
ajánlom családi programnak is. Ez az egyetlen hely, ahová a 
langaléta 19 és 17 éves fi aim is hajlandóak velünk jönni – mi 
házban alszunk, ők az udvaron, sátorban – imádják, hogy jár-
hatják a maguk útját, aztán este a nagykoncerten ott a fater, le 
lehet húzni egy-két sörre a zsebpénzen túl. Imádni fogjátok. 

A másik olyan helyszín, ahová minden nyáron elvetődöm, az 
Zsámbék. Ide érdemes kijárni, minden évben születik itt egy-
két csodás alternatív színházi bemutató, ráadásul 20 km-re 
van, ha előadás után fröccsözni akartok, az sem lehetetlen, 
van speckó buszjárat, ami az előadásokhoz igazodik. Ha az 
ember nyáron is Pesten ragad, ideális szórakozási lehető-
ség. A Köztársaság című, tavaly született előadást is játsszák, 
azt én akkor elszalasztottam, idén, remélem, nem fogom. 

Aztán lesz Szentendrén Vőlegény, Szép Ernő tollából, No-
vák Eszter rendezésében, amit nagyon kíváncsian várok. 
(Én is rendeztem idén, Kecskeméten – de arról már lecsúsz-
tatok, vége az évadnak.  Úgyhogy irány Szentendre!)

Nem csak színházból áll a világ, idén nyáron eljön Budapestre az 
argentin tangó egyik legendája. Piazzola miatt imádom a bando-
neónt, csodás hangszer, és nagyon jól szól nagyzenekari kísérettel. 
Ha nem főpróbáznék, ott lennék Dino Saluzzi és a Danubia zenekar 
koncertjén, Óbudán, a Fő téren július 21-én, és Hildegarde Fesneau 
koncertjén is, ami augusztus 2-án lesz a Vármegyeháza Díszudva-
rán. Ő egy nagyon fi atal francia hegedűs, egy igazi csodagyerek.

Legyen minden Papageno-olvasónak tartalmas, szép nyara!

Szeretettel, Szikszai Rémusz
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