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JUHÁSZ GYULA

WEICHHERZ ILONKÁNAK

A szépségnek és a fiatalságnak
A január is csak tavaszt jelent
S az öregséget és szomorúságot
Úgy nézik, mint egy messze idegent.

1924

ANGLIA

LONDON

MAGYAR MAGIC

Magyar fotóművészek mintegy kilencven munkáját mutatta be az év végéig a londoni Proud
galéria az egy éven át tartó Magyar Magic kulturális eseménysorozat keretében.
A központi fekvésű tágas galéria először állított ki nemzeti fotóanyagot. A távolban élt vagy élő
magyar mesterek munkáit Kincses Károly, a kecskeméti fotómúzeum igazgatója és a londoni
galéria részéről Carrie Neely válogatta. Lucien Aigner, Angelo, Balogh Rudolf, Besnyő Éva,
Brassaï, Robert Capa, Cornell Capa, Csörgeö Tibor, Escher Károly, Lucien Herve, Kepes
György, André Kertész, Langer Klára, a chilei születésű, de magát magyarnak valló Mari
Mahr, Máté Olga, Moholy-Nagy László, Munkácsi Márton, Müller Miklós, Pécsi József,
Plachy Sylvia, Schermann József és Székely A. László terméséből láthat mustrát a kiállítás
látogatója. A huszonhárom közül tizenhárom tehát külföldi. Székely László, a hírneves
portréfestő, Székely Aladár fia volt, ő vette át apja műtermét a harmincas évek végén, majd
Voronyezsnél, 1943-ban, 33 évesen, meghalt. Plachy Sylvia gyerekként került 1956-ban
Amerikába. New Yorkban az akkor már idős André Kertész tanítványa volt, díjnyertes albumok
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alkotója, a kiállítás tanúsága szerint gyakran fotózik Magyarországon (ő A zongorista című
Polanski-film főszereplőjeként Oscar-díjas Adrian Brody édesanyja).
A bemutató sejtetni engedi a huszadik századi magyar történelmet. André Kertész képeiből
megtudhatjuk, hogy megjárta az első világháborút, és sokat kalandozott az országban. Escher
Károly művészfotóján azt látjuk, hogy miként zsúfolódtak az iskolapadokba a dél-alföldi szegvári
elemisták. S nem mindenki tudja, hogy Robert Capa (Friedmann Endre) 1948-ban még
ellátogatott szülővárosába, Budapestre, és ott fényképezett romokat, felvonuló ifjakat. A 39 éves
korában Indokinában elhunyt ifjú a háborús fényképészet szimbólumává vált.
A londoni The Guardian hétvégi képes mellékletében nagyméretű illusztrációkkal méltatja a
kiállítást. Robert Capa mondása nyomán jegyzi meg, hogy ha nyelvünk különbözősége miatt
kommunikációnk a világgal olykor nehéz, a zene, a tánc, a képzőművészet és a fotó az, melynek
révén a magyar jelleg, a magyar sajátosság s az ebben rejlő értékek gazdagsága megejtheti a
fogékony külföldit.

Sárközi Mátyás

FRANCIAORSZÁG

PÁRIZS

A PÁRIZSI MAGYAR INTÉZET /PMI/ JANUÁRI PROGRAMJAI

Január 14-én nyílik két Franciaországban élő magyar művész és barát, egy festő és egy
fotós tárlata. Aatóth Franyó legújabb festményeit, valamint Zaránd Gyula párizsi városfotóit és
portréit február 9-ig tekinthetik meg a látogatók.

A 47 éves Tóth István Ferenc Budapesten született. A vele készült interjú
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=22647&DocID=24184 olvasható.
Zaránd Gyula a Rapho Fotóügynökség munkatársa, a Párizsi Modern Múzeumnak és a Francia
PEN Clubnak készít riportokat. Interjúja: http://galeria.origo.hu/zarand/zgyhun.html .
Hagyományos újévi koncert január 16-án a Magyar Turizmus Rt. és a Malév párizsi
kirendeltségével közös rendezésben, ahol a Daniel Speer Brass Sextett játékát hallgathatják.
Január 22-én a Magyar Kultúra Napján a Budapesten novemberben bemutatott új, Az "Állj fel"
torony árnyékában" című antológiából olvas fel részleteket Lukács Sándor és Tóth Éva. A
kötet, amelyet A. Szabó Magda és Ablonczy László szerkesztett, a Franciaországban élő és élt
magyarok naplóiból, leveleiből, verseiből, illetve a velük készült interjúkból válogatva ad képet
francia földön töltött éveikről.

A PMI mozijában 29-én Fabienne Issartel Az ég a lábunk alatt című filmjét vetítik,
amely a világhírű Franciaországban élt szobrász, Pierre Székely életének utolsó napjait mutatja
be.

MAGYAR VONATKOZÁSÚ RENDEZVÉNYEK FRANCIAORSZÁGBAN
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Január 10-én a kárpátaljai magyar származású fiatal hegedűművész, Graf Murja alias
Morzsa Sándor, 17-én pedig Vizi Ferenc zongoraművész ad koncertet a párizsi Théâtre de la
Ville-ben.

Január 13-án a francia Szenátusban konferenciát rendeznek „Kelet-Európa a nemzetközi
kapcsolatokban. Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Csehország diplomáciai ambíciói”
címmel az érintett országok és francia egyetemek, kutatócsoportok képviselőinek részvételével.

Január 27-én a Tudomány határok nélkül sorozat első előadását Kroó Norbert tartja a
francia Tudományos Kutatások Országos Központjában (CNRS).

Kis Zsuzsa
E-posta: zsuzsa.kis@wanadoo.fr

MAGYARORSZÁG

BUDAPEST

SEBESTYÉN MÁRTA ÉS A MUZSIKÁS EGYÜTTES ÚJ KONCERTLEMEZE:
A SZÉP FEJÉR PAKULÁR BALLADÁJA
A decemberben megjelent lemez az elmúlt évek zeneakadémiai hangversenyeiből válogat. A
Muzsikás továbbra is a magyar folklór és a klasszikus zene ötvözésére törekszik, s ezt a
különleges missziót világszerte egyre nagyobb siker kíséri.

A lemez legtöbb darabja valamely Bartók- vagy Kodály-mű népzenei motívumkincsét mutatja
be, de megjelenik az archaikus Kárpát-medencei népzene is: Csárdás és Szökő Szászcsávásról, az
Édes gergelem Moldvából vagy a mezőségi táncrend. Az album talán legkülönlegesebb darabja a
Szép fejér pakulár című régi moldvai ballada, melynek eredeti felvétele Klézse községből való.
Ez olyan � románból átvett vagy régies � kifejezéseket is tartalmaz, melyek a mai magyar
köznyelvből már teljesen eltűntek. A pakulár szó például juhászt, a purkár disznópásztort, a sültü
furulyát jelent, a havalygat ige jelentése pedig: vigasztal.
A Bartók-album megjelenése óta eltelt öt évben ez a stílus, a klasszikus és a népzene sajátos
találkozása a világ legnagyobb hangversenytermeiben is polgárjogot nyert. "A magyar népzene
rendkívül gazdag: lelkünk legapróbb rezdülései leírhatók vele. Tapasztalataink szerint nemcsak
ránk, magyarokra, hanem minden emberre hatással van. Ahol zene egyáltalán megszólalhat, ott
megszólalhat a magyar népzene is.
Arra törekszünk, hogy zenélésünkben benne legyen az élő népzene, ahogyan azt a falusi zenészek
muzsikálják� - vallja Hamar Dániel, az együttes tagja. Az elmúlt években Balanescuval közösen
zenéltek a New York-i Space színházban, a párizsi Théâtre de la Ville-ben, a londoni Royal
Festival Hallban, az amszterdami Concertgebouw-ban és a római Santa Cecilia Akadémia
nagytermében. Az elmúlt években Roel Dieltiens belga csellóművésszel, Jandó Jenő és Várjon
Dénes zongoraművésszel, valamint a Takács- és a Keller vonósnégyessel játszottak együtt.
Nyugat-Európában és Amerikában is felfigyeltek erre a zenei stílusra, sok rangos fesztiválra,
fontos koncertre kaptak meghívást.

Februárban a Takács-kvartettel amerikai turnéra indulnak, melynek a New York-i Carnegie Hall
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és a New Haven-i Yale Egyetem is lesz állomása. Márciusban, Glasgow-ban a Skót
Filharmonikusokkal szerepelnek, májusra Eötvös Péter karmester hívta meg őket a párizsi Cité de
la Musique-be egy közös estre, júniusban pedig az ulmi Donaufesten lépnek fel, a Danubia
Szimfonikus Zenekarral.

A MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY
2004. január 5. és 26. között művelődésszervezői (kulturális menedzser) továbbképzést indít a
tengerentúlon, főként a déli féltekén (Ausztrália, Dél-Amerika, Dél-Afrika) működő magyar
házak, klubok, egyesületek, vasárnapi iskolák vezetői és oktatói számára. A továbbképzés a
résztvevőknek ingyenes. Minden jelentkező utazási költségeiből 40.000 Ft-t a Magyar Kultúra
Alapítvány fedez az Apáczai Közalapítvány pályázati forrásából. Részletes tájékoztatás és
jelentkezés dr. Seres Zsuzsanna programvezetőnél. Telefon: 00-36-1-3550-122, 00-36-1-3753-
367; fax: 00-36-1-3751-886
E-posta: mka@mail.datanet.hu,

Bakos István

NÉMETORSZÁG

SZERB ANTAL A SPIEGELBEN
A Spiegel 2003. novemberi számában Volker Hage két oldalas, részletes elemzését adja Szerb
Antal Utas és holdvilág című, 1937-es művének. A regény Reise im Mondlicht címmel, a
Svájcban élő Christina Viragh fordításában idén jelent meg a Deutscher Taschenbuch
Verlagnál.
A recenzió kiemeli, hogy a regényt a 70-es években Der Wanderer und der Mond címmel már
lefordították németre, de a kiadás visszhangtalan maradt. A mostani fordítás azonban több okból
is nagy sikerre számíthat. Egyrészt, mert a regény két évvel ezelőtti angol nyelvű kiadása
egyértelmű siker volt, másrészt, mert Márai Sándor nemzetközi elismertsége jelentős hátszelet
adhat a szerzőnek.

Hage méltatja továbbá Szerb Antal irodalomtörténészi tevékenységét, és megismerteti az olvasót
a szerző életútjának fontosabb részleteivel is.
Hage véleménye szerint mindezek alapján ideje lenne Szerb Antalt mint igazán jelentős európai
szerzőt végre valóban felfedezni.
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,275116,00.html

USA

FLORIDA
SARASOTA



5

A KOSSUTH KLUB PROGRAMJAI
Január 6-án d.u. 3-kor Dr. Szonntágh Jenő orgonahangversenye a Palladium Színházban, Fifth
Ave. N., St. Petersburg, FL 33701, Tel: 727-822-3590
Január 14-én este 8-kor Donáth Ede „Szulamit” című operájának amerikai ősbemutatója a
Florida Grand Operában (1200 Coral Way, Miami, FL 33145).
Január 22-én, d.u. fél 5-kor a Selby Könyvtár nagytermében
1331 First Street, Sarasota  Dr. Krajcsik György, a Kossuth Klub elnöke
Utazás Délkelet Ázsiában: Bangkok, Vientiane és Angkor Wat címmel szabadegyetemi előadást
tart.
Krajcsik György Nagyváradon született. Középiskolai tanulmányait Esztergomban végezte.
1956-ban a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem hallgatójaként részt vett a forradalomban és
annak leverése után Ausztriába, majd az Egyesült Államokba menekült.

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE

MANHATTANI FIATAL MAGYAROK

Még egy éve sincs, hogy négy értelmiségi foglalkozású fiatal magyar találkozott Dr. Horváth
Gábor nagykövet, főkonzullal és arról beszélgettek, hogyan lehetne összehozni a New Yorkban
élő, vagy dolgozó magyar és magyar származású fiatalokat. Ebből a kezdeményezésből született
meg a Manhattan Hungarian Network nevű laza kapcsolatrendszeren alapuló szervezet. Négy
lelkes fiatal hölgy, Dietz Andrea, Karkus Erzsébet, Soren Vivian és Vilmik Erzsébet vállalta az
igazgatói szerepet, amely gyakorlatilag a szervezés és kapcsolattartás minden munkáját jelenti.

A csoport azt kívánja elérni, hogy a magyarok és amerikaiak közötti barátság erősítésével
kulturális, gazdasági és társadalmi kapcsolatokat építsen. A New Yorkban dolgozó fiatal
értelmiségiek számára találkozási alkalmat akarnak teremteni, ami olyan mértékben sikerült,
hogy már több mint 500 jelentkező van az Internet listájukon és a havonta tartott
összejöveteleken 100-150 résztvevő is megjelenik. Szeretnék elérni, hogy a kialakuló
kapcsolatok közös üzleti és gazdasági lehetőségeket teremtsenek Magyarország és az Egyesült
Államok között.
A csoportról többet lehet megtudni honlapukon: www.manhattanhungarians.org, illetve elérhetők
E postán: info@manhattanhungarians.org.

Papp László

FOTÓDÍJ

Révész Tamás New Jersey-ben élő magyarországi Pulitzer emlékdíjas fotóművész
fotózsurnalisztikai tevékenységéért a 2003. évi HOWARD CHAPNICK díjat nyerte el New
Yorkban.
Az évente kiosztott díj 5000 dollár jutalommal jár. A művész a díjat fotózsurnalisztikai kurzusra
szeretné felhasználni, melyen kelet-európai hallgatók vennének részt.
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E-posta: Tamasrevesz@cs.com

A NEW YORK-I MAGYAR KULTURÁLIS KÖZPONT

ELŐADÁS
BUDAPEST
2004. január 23-án, pénteken este 7:30-kor a New York-i Magyar Kulturális Központ, a Rutgers
Institute for Hungarian Studies és a Magyar Öregdiák Szövetség -- Bessenyei György Kör
szervezésében "Budapest, Invincible City in the Heart of Europe" címmel angol nyelvű irodalmi
est lesz a The Hungarian Quarterly-vel, melyet szerkesztője, Vajda Miklós mutat be. Az est vers-
és próza részleteit a New York-i Threshold Theater Company hivatásos művészei olvassák fel.
Helyszín: Amerikai Magyar Alapítvány Hungarian Heritage Center (300 Somerset Street, New
Brunswick, NJ).   Információ: (732) 846-5777 vagy www.hungary.com/hungq

JAZZ KONCERT
LASZLO ATTILA JAZZ BAND
A budapesti László Attila  Jazz Band 2004. január 16-án a Satalla Music Clubban
37 West 26 Street , New Yorkban  /Információ: www.smartttix.com , Tel: 212-576-1155/
és 2004. január 18-án a Trumpets Jazz Club helységében
6 Depot Square, Montclair, New Jersey-ben lép fel. /Tel: 973-744-2600/.

A László Attila Jazz Band tagjai a mai modern jazz képviselői. László Attila gitáros, zeneszerző,
a Magyar Jazzszövetség elnöke, Oláh Kálmán zongorista sok nemzetközi verseny győztese,
Borbély Mihály szaxofonos Herbie Mann fuvolással és Lee Konitz szaxofonossal készített
felvételeket, a délszláv népzenét játszó Vujicsics-együttesnek is tagja sokféle hangszeren játszik,
mint pl. tárogatón.  Lattman Béla bőgőn játszik. Ők mind a négyen a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem jazztanszékén tanítanak. Az együttes ötödik tagja Szendőfi Péter dobos
Székesfehérváron tanít. Az együttes honlapja:
http://www.bmc.hu/lab/lab.htm

FÉSZEK KLUB

2004. január 14-én este fél nyolckor Dr. Halász Sándor �Rákosi mérnöke voltam�. A keserű
humorral megirt előadás arról szól, hogy a pártállam gazdálkodás mire redukálta a gondolkodni
képes mérnököket az üzemekben.
Január 28-án este fél hétkor Cseh Tamás Budapestről. A 70-es és 80-as években legendává nőtt
gitárvirtuóz lesz a klub vendége. A nagy érdeklődés miatt az előadás a szokásosnál egy órával
korábban kezdődik.
344 East 69 New York, New York 10021
Info: (201) 886-2512
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REMÉNYSÉGBÁL
A Magyar Baráti Közösség elnevezésű országos szervezet New York környéki fiatalokból álló
csoportja 1996 óta szervezi meg rendszeresen a Reménység Bált.
A Bál bizottsága minden évben kiválasztja azokat a kitüntetetteket, akik fáradhatatlanul
dolgoznak a magyar ügyekért, mind itthon, mind külföldön.
2004. február 21-én, szombaton a Hanover Marriott ad helyet a bálnak, melynek bevételét
jótékonysági célokra szánják.
Whippany, New Jersey
Információ: (802) 297-3185 vagy (347) 239-6677

AMERIKAI MAGYAR MÚZEUM

2004. január 24-én, szombaton este 7 órai kezdettel tartja az Amerikai Magyar Múzeum évi bálját
a Szent István Egyház dísztermében (221 Third Street, Passaic, New Jersey). Információ: (973)
473-0013 vagy magyar@magyar.org vagy kerkay@bellatlantic.net

WASHINGTON ÉS KÖRNYÉKE

AZ AMERIKAI MAGYAR KOALÍCIÓ ÉVES KÖZGYŰLÉST ÉS
IGAZGATÓSÁGI ÜLÉST TARTOTT

HÁMOS LÁSZLÓ, A MAGYAR EMBERI JOGOK ALAPÍTVÁNY ELNÖKE KÖVETI VÁMOSSY
KÁROLYT AZ IGAZGATÓSÁGI ELNÖKI SZÉKBEN

2003 decemberében az Amerikai Magyar Koalíció megtartotta tizenkettedik éves közgyűlését és
igazgatósági ülését a Kossuth Házban.  Hámos László átvette a szervezet soros igazgatósági
elnöki posztját.  Az Igazgatótanács soron következő elnökének egyhangúlag Lendvai-Lintner
Imrét, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség elnökét választotta meg.

Az éves ülésen az Igazgatótanács két egyéni taggal bővült: három éves időszakra választották be
Lauer Rice Andreát (Atlanta, GA) és Fülöp Lászlót (Minneapolis, MN), míg Lauer Edithet, ifj.
Kádár Gézát, Kovalszki Pétert, Szekeres Zsoltot, Várallyay Gyulát, és Vámossy Károlyt további
három évre újraválasztották.

Emellett, az Igazgatótanács a következő szervezeti tagokat választotta újra a 2003 és 2006 közötti
időszakra:  American Hungarian Clergy Association, Bethlen Home, Calvin Synod of the United
Church of Christ, Kossuth Klub, Magyar Baráti Közösség, Magyar Emberi Jogok Alapítvány,
Külföldi Magyar Cserkészszövetség és az Amerikai Magyar Református Egyesület.  Új
szervezeti tag lett a Magyar Felsőoktatás Barátai Alapítvány.
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Vámossy Károly a koalícióelnök beszámolt a szervezet 2003. évi tevékenységeiről, megemlítve a
Public Policy Training and Seminar különösen sikeres programját, mely hozzásegített az
amerikai-magyar kapcsolatok jobbításához.

December 5-én a Koalíció delegációja részt vett a Fehér Ház tájékoztatóján. A megbeszélt témák
között szerepelt:  Magyarország küszöbön álló csatlakozása az Európai Unióhoz és ennek
következménye az USA politikájára a térségben; a környező országokban élő magyar
kisebbségek helyzete, különös tekintettel a romániai egyházi javak visszaszolgáltatására, a taszári
katonai bázis bezárásáról hozott döntés, a magyarok vízum megadásával kapcsolatos változások
és az amerikai Belbiztonsági Minisztérium szerepe.

Az Amerikai Magyar Koalíció országos non-profit szervezet, mely az amerikai magyar ügyek
széleskörű megismertetését és megértését támogatja.
Részletesebben lásd a honlapon található írást: http://www.hacusa.org/

KÖNYV

NAGY KÁROLY: JÁRATLAN UTAKON

Nagy Károly, a New Jersey állambeli Middlesex County College professzora, nagyapja "négy M"
életelvét idézi most megjelent könyvében: Mindenki, mindenkor, mindenütt munkában. Ennél
jobban nem lehetne összefoglalni az ő munkás életének történetét sem.

Egyetemi tanulmányait Amerikába érkezése után a Rutgers Egyetemen fejezte be. Akkor
kapcsolódott be az Észak-amerikai Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége
(ÉMEFESZ) munkájába, amelynek egyik vezetője, majd az abból kinőtt Öregdiák Szövetség
alapítója lett.

Görömbei András, a Debreceni Egyetem irodalomtanára így foglalja össze a könyv
mondanivalóját: "Életének képeskönyve tanúságtétel arról, hogy évtizedeken keresztül a
forradalom tiszta szellemisége éltette, s ezt a szellemiséget őrizte és tudatosította másokban is.
Amerikai egyetemek szociológiaprofesszoraként szervezte a hétvégi magyar iskolákat, az
amerikai magyarság megtartó közösségeit, a Tanúk-korukról történelmet tisztázó
előadássorozatait és köteteit, Kodály Zoltánt, Illyés Gyulát és Váci Mihályt kérte a szétszóródott
magyarság elemi emberi jogainak védelmére."

Részlet Papp László írásából

Nagy Károly könyvét a Csokonai Kiadó adta ki, Debrecenben 2003-ban.
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NÉMETHY KESSERŰ JUDIT
SZABADSÁGOM LETT A BÖRTÖNÖM"
Az argentínai magyar emigráció története 1948-1968
A dél-amerikai magyar emigráció élete mind a mai napig alig ismert és feltárt terület. Némethy
Kesserű Judit könyve az Argentínába 1948 körül érkezett magyar bevándorlók életének, szellemi
eredményeinek ismertetésével foglalkozik, 1968-cal bezárólag. A könyv az argentínai magyar
kolónia sokoldalú kulturális munkáját, a magyar emigráció 48-as hullámának intézményesülését,
pezsgő szellemi életét mutatja be, főleg a nyomtatásban megjelent magyar anyagok alapján.
A szerző, életútja révén, maga is erősen kötődik az 1948-as emigrációs hullámhoz, hiszen még
gyermekkorában került ki Argentínába. Hogy mégse essen a szubjektivitás hibájába, kritikai
munka helyett leíró, objektív adatokhoz kötött feltérképezést nyújt. A könyv igen gazdagon
dokumentált munka: bibliográfiai teljességre törekszik, gondosan és alaposan feldolgozza az ide
vonatkozó magyarországi levéltári anyagot is.
A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság Anyanyelvi Konferencia kiadása. Budapest
2003. ISBN 963 212 152
Megrendelhető: Cserkészbolt c/o Pándi György
19 Edgemont Crescent
Wayne, NJ 07470
Tel. (973)-694-3481
E-posta: pgyuri@microsoft.com
A könyv bevételét a Külföldi Magyar Cserkészszövetség magyarországi ösztöndíjprogramjaira
fordítják.

ETHNIC CLEANSING IN TWENTIETH-CENTURY EUROPE,
A huszadik századi etnikai tisztogatások történetéről a Columbia University Press gondozásában
jelent meg dr. Várdy Béla, dr. Várdy Huszár Ágnes, és dr. Hunt Tooley egyetemi tanárok
szerkesztésében.  A könyv George W. Bush-nak, az Egyesült Államok elnökének ajánlásával,
valamint dr. Habsburg Ottónak, a Pan-Európa Unió elnökének bevezető tanulmányával látott
napvilágot.  A kötet tulajdonképpen a pittsburghi Duquesne Egyetemen lezajlott három napos
nemzetközi konferencia eredménye, mely konferencia először foglalkozott a két világháborút
követő, holokauszton kívüli etnikai tisztogatások történetével. A konferencia és az abból
származó kötet keretében az "etnikai tisztogatás" fogalmát az erőszakos kiűzésekre és
kitelepítésekre, s nem pedig a genocídiumra, illetve holokauszt jellegű tudatos nép- vagy
nemzetirtásra használták.

Megrendelhető a Columbia University Press-től. (800)-944-8648, vagy (914)-591-9111.

HARMATH ISTVÁN
A Chicagói krónikás című könyvét a budapesti Masszi Kiadó jelentette meg. A Chicagóban élő
magyar újságíró visszaemlékezéseit tartalmazó könyv megrendelhető a szerzőtől. Ára 15 USD, 3
dollár a postaköltség az USA-n belül. Stephen Harmath 716 Brummel St. Evanston, IL,60202.
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E-posta: stemath@msn.com
T/F (847) 864-8626

CONTEMPORARY JEWISH WRITING IN HUNGARY; AN ANTHOLOGY.
Susan Rubin Suleiman / Harvard Egyetem modern irodalomprofesszor / és Forgács Éva
 a University of Nebraska Press kiadásában látott napvilágot a huszadok századi és a mai modern
magyar zsidó írók és költők antológiája. Köztük Balla Zsófia, Benedek G. István, Dalos György,
Ember Mária, Gergely Ágnes, Kántor Péter, Kertész Imre, Kardos G. György, Kornis Mihály,
László Márton, Nádas Péter, Orbán Ottó, Örkény István, Simon Balázs, Somlyó György, Spiró
György, Szántó T. Gábor, Szép Ernő, Tábor Eszter, Vas István és Zsolt Béla írásai.
A kiadó telefonszáma:1-800-755-1105, Fax: 1- 800-526-2617
E-posta: pressmail@unl.edu

INTERNET

HUNGAROLÓGIAI KÖRKÉP

A Balassi Bálint Intézet honlapján www.bbi.hu olvasható, Bakos István által szerkesztett és
havonta frissítendő Hungarológiai Körkép 2003. X�XI. havi száma.

HOLLANDIAI MIKES INTERNATIONAL
2003. évi október-decemberi szám http://www.federatio.org/mikes_per.html

NAGY CSABA  AZ EMIGRÁCIÓ IRODALMI LEXIKONA
Az Argumentum Kiadó 2000-ben megjelent könyve a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapján az
Adatbázis címszó alatt Magyar emigráns írók és művek jelzéssel. A húszéves, fáradhatatlan
munkával készített lexikon naponta friss adatokkal felújítva a világhálón is elérhető.
http://www.pim.hu/

FEKETE SAS KÖNYVKIADÓ
Könyvrendelés az Interneten :
http://www.feketesas.hu/

MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG
Angolul és magyarul olvasható írások, elemzések
www.mbk.hu

KANADAI MAGYAROK
A www.canadahun.com Kanadai portál pályázatot hirdet vers és próza kategóriában. Felhívásuk,
a pontos leírással honlapukon olvasható.
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NOSTRA FOUNDATION

A szervezet célja, hogy megőrizze a magyar történelem fontos emlékeit, magyarországi és a
határokon kívül épített környezetet helyezve a középpontba. A Hungaria Nostra a Los Angeles-i
Hungaria Nostra Alapítvány adományára, a befektetett tőke évi kb. 10000 USD-nyi kamatára
támaszkodik.

Az alapítvány társ-szervezetei az olaszországi Italia Nostra, Societé Européene de Culture, a
hágai Europa Nostra, a magyarországi Országos Műemlékvédő Hivatal, Magyar
Külügyminisztérium és a Város- és Faluvédők Szövetsége.

Az Alapítvány elsősorban a magyar épített örökség kimagasló objektumainak restaurálását
finanszírozza. Az alapítvány segítségével történt többek között a pápoci Árpád-házi kápolna, a
Bakáts téri plébánia templom újjáépítése és a kőteleki cserkészház felépítése. Tervbe vették a
tóalmási Beretvás kúria és több más műemlék újjáépítését.

A Hungaria Nostranak adományozott összeggel bárki elindíthat magyarországi épület
restaurálását. Ezt úgy teheti meg, hogy elsősorban a Budapesti H.N. kuratóriumnak beadja
kérvényét, aztán beszámol a feladatról a Los Angeles-i Alapítványnak, és minimum 50 USD-t
adakozik a tervhez.

A Los Angeles-i Hungaria Nostra Foundation titkára Szabadi Péter ügyvéd:
11355 W. Olympic Blvd., Suite 311, Los Angeles, CA. 90064,
Tel. (310)- 445-8461, fax: (310)-445-8463, E- posta: pszabadi@aol.com,
A budapesti Hungaria Nostra elnöke : Dr. Péter Sándor
Budapest XIII, Tátra u. 20/A, Hungary
Az alapító: Dr. Vécsey Eszter Matyasovszky Zsolnai Tamásné művészettörténész, a Budapest
Sun újságírója
1093 Budapest, Lónyay u. 34, Hungary, Tel/fax: 00 361-2179-674.
Az alapítvány munkájáról a www.hungarla.com links alatt lehet bővebben olvasni

ZÜRICHI MAGYAR EGYESÜLET
Postfach 228, CH - 8056 Zürich
www.magyarhaz.ch

CHICAGOI MAGYAROK
http://www.chicagohungarians.com/

LEVÉL ERDÉLYBŐL

Az alábbi karácsonyi levelet Erdélyből írta Mississippibe húgának, Melindának egy erdélyi
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magyar fiatal lány, Enikő.  Melindát kisgyermekként fogadta örökbe egy amerikai házaspár. A
levél angol nyelvű fordítására a New Orleans-i magyar konzulátust kérték meg, mert Melinda
már nem tud magyarul.

Kedves Melinda!
E pár soraim indítom a messzi távolból amelyben kívánom a jó Istentől, hogy találjon a legjobb
erőben, boldogságban. Továbbá tudatom, hogy jól vagyunk melynek párját nektek is kívánom a
jó Istentől. Itt nálunk az időjárás ködös, emiatt nagy a hűlés. Ezen pár soraimban kívánunk sok
boldog Karácsonyt és Újévet neked, kedves Melinda és tisztelt szüleidnek, hogy töltsétek legjobb
boldogságban, erőben és szeretetben.
Melinda, nem tudom mikor tudok eljutni oda. Én minden vasárnap türelmetlenül várom a
tiszteletes urat, hogy milyen hírt hoz felőled a menésről kicsi leányom. Édesapád is ír egy pár
sort: alig várom, hogy meglássalak és két karomba foghassalak, mert tizenhárom év nem egy hét.
Vigyázz magadra, tanulj jól, fogadj szót a szüleidnek és sok sikert az élethez. Hátha a jó Isten
megsegít, hogy meglássunk téged és szüleidet. Várom a választ. Maradok a távolból sok
szeretettel Enikő és Édesapád.

TÚRA ERDÉLYBE

2004 májusában újabb túrák Erdélybe és a csiksomlyói búcsúra.
Érdeklődni lehet:  elizburian@yahoo.ca

Vége

A Nyugati hírlevél költségeihez adományozott, adóból levonható hozzájárulásokat szívesen
vesszük a Hungarians of Louisiana Inc. számára kiállított csekken.
Kérjük jelölje meg, hogy a Nyugati hírlevél számára küldi az összeget.
Cím:
J. Bika
21 Spinnaker Lane
New Orleans, LA 70124
Adómentesség szám: DLN:17053072012041


