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BABITS MIHÁLY

SZŐLLŐHEGY TÉLEN

Az egész szőlőhegyet látni most,
a hegy húsát most látni meztelen,
mint ájult hölgy, mutatja fesztelen
telt formáját, a gömbölyűt, csinost.

A barna föld emlőjét látni most,
emlőt száradva, dombot nesztelen,
hol az áttetsző gyöngygerezd terem,
melyből szűrik a mézízű pirost.

Karók serege bús-meredten áll,
arannyal árnyal a ferde sugár,
a puszta hanton egy lélek se jár.

December, január és február -
mikor jön már a tavasz és a nyár?
a fosztott tőke álmodozva vár.

FRANCIAORSZÁG

PÁRIZS
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A PÁRIZSI MAGYAR INTÉZET /PMI/ FEBRUÁRI PROGRAMJAI

Február 7-én a �Kodály hangja Franciaországban� (La voix de Kodály) egyesület a Párizsi
Magyar Intézetben tartja éves közgyűlését.
Nem csupán a történészeknek, de a nagyközönségnek is érdekes témát jár körül a PMI első
februári programja: február 10-én Berényi Ágnes Zsuzsanna tart előadást a Párizsi Magyar
Intézetben Kossuth Lajos és a szabadkőművesek kapcsolatáról.
Másnap, február 11-én farsang alkalmából a gyerekeknek rendez izgalmas versengést az intézet:
otthon készült jelmezek versenyére invitálja az apróságokat és a kreatív szülőket. Február 17-én
nyílnak az intézet újabb kiállításai: a földszinti nagyteremben Bálint Endre Párizsban alkotott
munkáiból láthatnak válogatást a festészet szerelmesei, különös tekintettel az 1957 és 1962 között
az Éditions Labergerie megbízásából a Jeruzsálemi Bibliához készült illusztrációkra: a könyv
1958-ban, hét havi munka eredményeként jelent meg mintegy 1000 illusztrációval, köztük 45
színes képtáblával. A földszinti kisteremben Mátyássy László, az első emeleti teremben
Körösényi Tamás szobrait csodálhatják meg a művészetkedvelők. Mindhárom tárlat március 15-
ig látogatható.
Február 18-án a Franciaországban élő Bródy Vera bábművész irányításával karneváli maszkokat
készíthetnek a résztvevők.
A PMI mozijában 5-én Tímár Péter Csinibaba című sikerfilmjét, 12-én pedig Salamon András
Közel a szerelemhez c. 1998-as alkotását vetítik.

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

CANNES

CCA DÍJ KOCSIS ZOLTÁNNAK ÉS EÖTVÖS PÉTERNEK

A franciaországi Cannes-ban a 38. Midem, a világ hanglemez- és zenei iparának nagyszabású
szakmai és üzleti találkozóján a klasszikus zenei szekcióban két magyar művész is, Eötvös Péter
és Kocsis Zoltán kategória díjat nyert.
A Cannes Classical Awards (CCA) az amerikai és európai zenei szaklapok főszerkesztőit
tömörítő testület, amely minden évben értékeli és díjazza az elmúlt időszak komolyzenei
teljesítményeit. David Hurwitz, a CCA zsűrijének amerikai társelnöke � a
www.classicstoday.com portál főszerkesztője szerint  "a klasszikus zene Oscarjaként" tartják
számon ezt a díjat.
Eötvös Péter karmester, zeneszerző pályáját Stockhausen és Boulez munkatársaként kezdte.
1978-tól 1991-ig a párizsi Ensemble InterContemporain művészeti igazgatója, 1985-től 1988-ig a
londoni BBC Szimfonikus Zenekarának első vendégkarmestere, 1992-95 között pedig a
Budapesti Fesztiválzenekar állandó vendégkarmestere. Jelenleg a Holland Rádió
Kamarazenekarának állandó karmestere, és a kölni Zeneművészeti Főiskola professzora. 1991-
ben fiatal karmesterek és zeneszerzők továbbképzésére megalapította a Nemzetközi Eötvös
Intézetet.
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Kocsis Zoltán az egész világon ismert és nagyra becsült zongoraművész, számos
hanglemezfelvétele aratott nagy sikert és nyert nemzetközi díjat. Sokoldalú muzsikus,
zeneszerzőként és átdolgozások szerzőjeként is tevékeny, és az elmúlt években egyre több időt
szentel a vezénylésnek. Jelenleg a Nemzeti Filharmonikusok vezetőkarnagya, és zenekarával sok
nemzetközi turnén vesz részt.

MAGYARORSZÁG

BUDAPEST

XXI. SZÁZADI MAGYAR ÉS KÖZÉP-EURÓPAI GYÜJTEMÉNY
Kovács Gábor, a magyar "milliárdosok" egyike elhatározta, hogy alapítványt és átfogó
gyűjteményt hoz létre a XXI. század magyar és közép-európai műalkotásainak bemutatására.
A Bankár Holding Rt. elnöke 3 milliárd forint alaptőkével hozta létre az alapítványt tavaly
szeptemberben. Most a megvalósítás érdekében egy öt személyből álló (angol, francia, német,
olasz és osztrák) nemzetközi bizottságot kért fel tanácsadásra a nyolc tagú magyar
szakembercsoport mellé, akik a támogatott művészek kiválasztásában segédkeznek.

SÍREMLÉK CZINE MIHÁLYNAK

Czine Mihály irodalomtörténész volt és egyetemi tanár. A kutatás és az oktatás mellett azonban
kezdettől fogva művelte a kritikát is, és elhivatott résztvevője volt az irodalmi életnek, valamint
az irodalmi ismeretterjesztésnek. Ahhoz a nemzedékhez tartozott, amelyet a második világháború
utáni történelmi idők hívtak elő a szegénység korábban mozdulatlan világából, és szembesítették
azonnal az eszmék eltorzulásával, a társadalmi remények elhervasztásával, a szocializmust
eltékozló diktatúrával. Írta róla Bodnár György.
A síremlék a budapesti Pro Literatura Alapítvány szervezésében készül el.
További információ:
Pro Literatura Alapítvány
1053 Budapest, Károlyi Mihály u.16
Ügyvezető igazgató Dr. Végh Károly
Telefon : 317-3611/228mellék
E-posta:veghk@pim.hu

MAGYAR FIATALOK HATÁROK NÉLKÜL ALAPÍTVÁNY
Alapítvány elsődleges célja a világban szétszóródott magyar ifjúság összefogása, egymással való
ismerkedésük és kapcsolattartásuk elősegítése. Ennek biztosítására évente megrendezik egy hetes
táborukat, a Magyar Ifjúsági Találkozót, a Kárpát-medence valamely pontján. Itt a fiatalok
erősíthetik nemzeti identitásukat, ápolhatják kultúrájukat és anyanyelvüket.
Az Alapítvány a Tanácsadó Testület munkájába keres tagokat, olyan embereket a világban,
akiknek kiterjedt kapcsolatrendszere van a magyar emigrációban.
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E-posta: mfhnalap@freemail.hu
www.mfhnalap.org
Budapest, 1126, Böszörményi út 28.
Adószám:18239294-1-43

MAGYAR EMLÉKEKÉRT A VILÁGBAN
A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület /MEVE/ 2001-ben alakult a világban fellelhető
magyar emlékhelyek gyűjtése, bemutatása és megjelölése érdekében. A Magyar Kultúra
Alapítvány épületében, a Budavár teremben tartják rendezvényeiket és kiállításaikat. E civil
szervezet gazdag programját a honlapon találjuk: http://www.mka.hu/meve/ néven.
Február 9 és16 között Szentendrén a Rákóczi szabadságharc 300. évfordulója alkalmából
Rákóczi emlékek Európában, a Pest Megyei Művelődési Központban, majd 20-27 között
Budapesten a Magyar múlt nyomában Itáliában címmel a Pázmány Péter Tudomány Egyetem
Központjában szerveznek kiállítást.

USA

KALIFORNIA
LOS ANGELES

FARSANGI BENEFIT BÁL

A Los Angelesi Magyar Házban 2004. február 28-án, szombat este 6:30 kor koktél majd vacsora.
Színpadon Bob Hebert. DJ Radóczi Péter.
Fővédnök Kerék-Bárcy Szabolcs főkonzul.
1975 W. Washington Blvd. Los Angeles
E-posta: webmaster@lahungarians.com

MASSACHUSETTS
BOSTON

JÓTÉKONYSÁGI BÁL

A Boston környéki magyarság számára Magyar Bált rendeznek, melynek célja a nemrég alakult,
Bodnár Gáborról elnevezett cserkészcsapat anyagi támogatása. A bál helyszíne a newtoni
(Massachusetts) Marriott Hotel Grand Ballroom-ja.
Időpontja 2004. április 17.
A tervek szerint a vacsorához díszvendégek ünnepi beszéde, cserkészbemutató, diavetítés,
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tombola, élő műsor társul, s talpalávaló zene és sok tánc. Megjelenés báli ruhában. A bál rendezői
ezúton is keresnek támogatókat a szervezőmunkához, valamint támogatókat a bál bevételének
biztosítására.
Előzetes információkért és helyigénylésért forduljanak Fogarasi Miklóshoz.
mfogarasi@snet.net

MICHIGAN
ANN ARBOR

A téli szünet után február 8-án este 6 órától ismét megkezdi rendszeres vetítéseit a HAFC, az Ann
Arborban immár két éve működő Magyar-Amerikai Filmklub. Ezúttal a zaklatott lelkű, XIX.
századi magyar zongoraművészről, Liszt Ferencről készült George Cukor és Charles Vidor
alkotását mutatják be �Befejezetlen Dal.� címmel. Az idén a klub szervezői úgy határoztak, hogy
a hónap első vasárnapját továbbra is a filmbemutatóknak szentelik a Washtenaw Community
College Diák Színházában (LA 175), ám a klub programjának kiegészítéseként minden harmadik
hétvégén a tagok érdeklődésének megfelelő összejöveteleket szerveznek. Az előzetes tervek
között kötetlen összejövetelek, kulturális műsorok, kirándulások, biliárdozás, tekézés és egyéb
szórakoztató programok szerepelnek.

Az alábbi címen kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők a programokról: hafc@umich.edu

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE

A FŐKONZULÁTUS PROGRAMJA

A szerelem és a tavasz hangjai
Operaáriákat és dalokat énekel Iván Ildikó a Magyar Állami Operaház szoprán énekesnője.

Február 2-án este 7 órakor
All Saints Episcopal Church
30 East 60th Street, New York, a Második és a Harmadik Avenue között

A NEW YORK-I MAGYAR KULTURÁLIS KÖZPONT RENDEZVÉNYEI

MUZSIKÁS EGYÜTTES ÉS A TAKÁCS VONÓSNÉGYES KÖZÖS KONCERTJE A
CARNEGIE HALLBAN
2004. február 13-án a Carnegie Hall Zankel Hall-jában elsőként szólal meg eredeti magyar
népzene a világ talán legnagyobb hírű hangversenytermében.
Információ: (201) 836-4869
A turné többi színhelyéről, mint Yale Egyetem, Freer Gallery Washington DC tájékoztatás
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található a következő honlapokon:
www.magyar@magyar.org
http://www.takacsquartet.com/Index.html
http://www.muzsikas.hu/pages/zk04-1.htm

A GÁZSA NÉPI EGYÜTTES USA TURNÉJA
Felvilágosítás :www.gazsa.hu vagy magyar@magyar.org

NEUMANN JÁNOS ELŐADÁSSOROZAT
Az Amerikai Magyar Alapítvány Bolyai Tudományos és Művészeti Előadássorozata.
Egynapos emlékszimpóziumot szerveznek angol nyelven Neumann János életéről és
munkásságáról, a nagy tudós születésének 100 éves évfordulója alkalmából 2004. február 7-én
9:30-tól 17:00 óráig az Amerikai Magyar Alapítvány Hungarian Heritage Center épületében.
Előadást tartanak : Lax Péter (NYU), Hajnal András (Rutgers University) és Prékopa András
(Rutgers University) matematikus professzorok. Egy Neumann Jánosról szóló dokumentumfilm
bemutatást tervezik. Neumann János leánya és testvére is részt vesz a szimpóziumon. A napot
látogatással fejezik be Neumann János princetoni temetőben levő sírjánál.
Jelentkezés: American Hungarian Foundation, 300 Somerset Street, P.O. BOX 1084, New
Brunswick, NJ 08903-1084
Tel: (732) 846-5777.
E-posta: bolyai@ahfoundation.org,

ELŐADÁS A COLUMBIA EGYETEM  KELET-KÖZÉP EURÓPAI KUTATÁSOK ÉS A
HARRIMAN INTÉZET SZERVEZÉSÉBEN

DEÁK ISTVÁN
Deák István a Columbia Egyetem történészprofesszora angol nyelvű előadást tart a második
világháborús Franciaország, Olaszország és Csehszlovákia katonai megszállását, illetve a
szervezett ellenállás kérdéseit vizsgálva.
Szabadságharcosok vagy terroristák? Elnyomók vagy elnyomottak? címmel,
február 24-én déli 12 órakor.

Columbia Egyetem
East Central European Center

1219 International Affairs Building  (IAB)
420 West 118th Street
New York, NY 10027

Tel: 212-854-4008
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ROST ANDREA ÚJRA A METROPOLITAN OPERAHÁZBAN

Február 4-én az esti és február 7-én a matiné előadáson Rost Andrea operaénekesnő, napjaink
legünnepeltebb lírai szoprán sztárja Gildát énekli a Rigolettóban.
Rost Andrea 1989-ben végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Budapesten. Még ebben
az évben megnyerte a Mirjam Helin énekversenyt Helsinkiben.
Európa vezető operaszínpadain énekelt, majd amerikai karrierje Chicagóban kezdődött. 1996-ban
debütált a Szerelmi bájital Adina szerepében a Metropolitan színpadán, ahol többször fellépett
Gilda és Lucia szerepében is. A washingtoni és a Los Angeles-i operákba is meghívást kapott, és
nagysikerű koncertet adott a Hollywood Bowlban.

KONCERT

A SCHENECTADY MAGYAR SEGÉLYEZŐ EGYESÜLET
TAVASZI TURNÉ CIGÁNYZENEKARRAL:
2004. február 26-án csütörtök este 7 órai kezdettel budapesti népszerű művészek
közreműködésével � A Marica grófnőtől és a Csárdáskirálynőtől a Víg özvegyig� című 2 órás
zenés- táncos műsor a Szalai Antal triózenekar kíséretében.
A German-American Club dísztermében:
32 Cherry Street, Albany NY 12205 Schutetzen Park
Jegyek megrendelhetők: Várady Éva: 518-283-2503
E-posta: Evavarady@aol.com

FÉSZEK KLUB
2004. február 11-én Molnár Ágoston, az American Hungarian Foundation, a Magyar Amerikai
Alapítvány elnökének az Alapítványról, február 25-én pedig Sántha László �Kultúrák, ha
találkoznak� címmel: magyar filmek amerikai újrafeldolgozásáról szóló előadására kerül sor.
344 East 69 New York, New York 10021
Info: (201) 886-2512

REMÉNYSÉGBÁL
2004. február 21-én, szombaton a Hanover Marriott ad helyet a bálnak.
Whippany, New Jersey, Információ: (802) 297-3185 vagy (347) 239-6677

További New York és környéke programokról a http://www.gimagine.com honlapon kapható
információ.
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OREGON
PORTLAND

MAGYAR SZINHÁZ  PORTLANDBAN
Portland Center Stage színpadán Alföldi Róbert színész rendező premier előadását , William
Shakespeare A velencei kalmár című, modern provokatív felfogásban játszott darabját láthatják a
portlandi magyar nézők.
Info: a Magyar Baráti Közösség honlapján  http://www.mbk.org/

KITÜNTETÉSEK

SZTÁRAY ZOLTÁN

A Magyar Köztársaság elnöke, Mádl Ferenc Sztáray Zoltánnak, a recski kényszermunkatáborban
raboskodott társai érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági
Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést adományozta.
A kitüntetést Kerék-Bárcy Szabolcs, Los Angeles-i főkonzul adta át az írónak.

Sztáray Zoltán közgazdász, szociológus, író, szerkesztő a szilágysági Magyarcsaholyban született
1918-ban. 1948-tól kezdve az ÁVÓ börtöneiben majd a recski kényszermunkatáborban
raboskodott, de ennek megszüntetése után sem engedték szabadon. 1956-os forradalomban való
részvétele miatt letartóztatása elől emigrált. Többek között a Brüsszelben kiadott Szemle, az Új
Látóhatár amerikai és később a Recski Tanú szerkesztője volt. 1979-ben megszervezte a Recski
Segélyt és 1981-ben megalapította Recski Szövetséget.
Ő írta az első dokumentációs jellegű művet a recski kényszermunkatáborról 1981-ben.
Fáradhatatlan szorgalommal gyűjtötte egybe a táborban raboskodók névsorát, jó ezer személy
nevét.
Sztáray Zoltán a rendszerváltás után mintegy három esztendeig ostromolta a magyar
kormányszerveket, ismerjék el a recski kényszermunkatábor egykori létezését és a volt
kényszermunkásoknak adjanak erről igazolást. Végül Dr. Antall József miniszterelnök e kérését
1992 decemberében teljesítette.
1993 novemberében javaslatot nyújtott be Dr. Göncz Árpád köztársasági elnökhöz a Recski
Nemzeti Emlékpark létesítésére, amit 1996 szeptemberében avattak fel.

DR.  BEÉR JÁNOS

Dr. Beér János a Massachusetts Institute of Technology emeritus professzora kapta a 2003 évi
Lowry Award kitüntetést amelyet az amerikai energetikai miniszter, Spencer Abraham nyújtott át
neki január 30-án Washingtonban.
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Beér professzor jelentős eredményeket ért el az anyagok égetésének tanulmányozása terén. A
Lowry Award a legmagasabb kitüntetés amelyet az Energiaügyi Minisztérium évente ad az
égéstechnika tudománya terén kimagasló eredményeket elért tudósoknak.
Beér a budapesti József Nádor Műszaki és Közgazdasági Egyetemen végzett, majd az angliai
Sheffield Egyetemen szerzett doktorátust. Vezető mérnökként és kutatóként dolgozott a budapesti
Hőerőmű Intézetben, a hollandiai Kutató Állomáson és a Nemzetközi Lángkutató Alapítványnál.
1973 és 76 között a Sheffield Egyetem mérnökkari dékánja, majd 1976-tól 93-ig az MIT
egyetemen az Égéstechnikai tanszék professzora volt. Most a National Coal Council tagjaként
tanácsadó szerepet tölt be a Department of Energy mellett.

KÖNYV

SOROS GYÖRGY

Az amerikai felsőbbrendűség buborékja: avagy hogyan segíthetünk az Egyesült Államoknak,
hogy helyesen használja hatalmi pozícióját�. Ezen a kissé kacifántos címen jelent meg Soros
György legújabb könyve, amelynek európai bemutatójának a London School of Economics,
Soros alma matere, adott helyet.

A könyv nyílt kritika George W. Bush kormányzásával szemben, és Soros György jól időzített
felhívásának tekinthető a regnáló elnök leváltására.

�Az amerikai felsőbbrendűség léggömbjét ki kell szúrni!  Ahogy Soros György a könyvében
fogalmaz, a nemzetközi kapcsolatok Amerika szemében erőviszonyokat és nem jogi viszonyokat
jelentenek. Az erő uralkodik és a jog csak legitimizálja azt, aki uralmon van. Az Egyesült
Államok dominanciája a Szovjetunió felbomlásával egyértelművé vált és az ország diktál
véleményt, érdekeket, értékeket. A világ pedig csak nyerhet azzal, ha ezeket az értékeket átveszi,
mert az amerikai modell bebizonyította felsőbbrendűségét. A Bush kormányzás azonban messze
tévedt Amerika elsőszámú értékétől, a szabad véleménynyilvánítástól � véli Soros.

A Nyílt Társadalom Alapítvány elnöke kétségbeejtőnek tartja, hogy az �amerikai elnök másfél
évre bebugyolálta magát az amerikai zászlóba� és ezzel sérthetetlenné tette magát és elnyomott
minden, személyét és politikáját bíráló kritikát.

Kravalik Zsuzsa London

DEÁK ISTVÁN
Deák Istvánnak a Columbia egyetem történelemprofesszorának �Essays on Hitler's Europe�
2001-ben megjelent könyvét a University of Nebraska Press papírkötésben is kiadta.
Megrendelhető a www.amazon.com vagy a http://unp.unl.edu/  honlapján.
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CSAPÓ ENDRE
Csapó Endrének az ausztráliai Magyar Életben közzétett vezércikkeit Ilyen a világ címmel két
kötetben gyűjtötte össze és adta ki Budapesten Püski Könyvesház.
Püski Könyvesház, 1013 Budapest, Krisztina krt. 26. Tel.:375 7763.

ÖTKARIKÁS BESZÉLGETÉSEK
2003 decemberében jelent meg Budapesten Jocha Károly könyve, amely a magyar olimpiai
bajnokokkal készített interjúkból áll. A legidősebb Magyarországon élő (Csák Ibolya, 1936,
Berlin, női magasugrás), illetve a külföldre került (dr. Tarics Sándor, USA, 1936, Berlin,
vízilabda) bajnok is megszólal. Korábbi beszélgetések is olvashatók a riportkönyvben, mint
Keresztes Lajos, Elek Ilona, Harangi Imre, Kárpáti Rudolf, Hidegkúti Nándor, akik már
nincsenek az élők sorában, csakúgy mint Papp László.
A Puskás Ferenccel közölt interjú sem hiányzik a könyvből.
Beszerezhető a szerzőn keresztül: E- posta: geosport@enternet.hu címen.

BORBÁNDI GYULA
KÉT VILÁGBAN. ÉLETEM ÉS PÁLYÁM
Az Európa kiadó 2003-ban jelentette meg a hajdani müncheni Új Látóhatár szerkesztőjének
visszaemlékezéseit. Borbándi könyvét így jellemzi: nem emlékek dokumentum jellegű tára, nem
tudományos mű, hanem visszaemlékezés.
A Münchenben élő író a magyar emigrációkutatás kiváló szakértője. Az Európa Kiadónál
korábban megjelent művei:
A Magyar emigráció életrajza 1945-1985, Magyarok az angol kertben, A SZER története,
Magyar politikai pályaképek 1938-1948, Nem éltünk hiába és Az Új Látóhatár négy évtizede.

TIBOR FISCHER
Voyage to the End of the Room
Tibor Fischer angol születésű magyar származású író legújabb könyve Counterpoint Pressnél
jelent meg 2004 januárjában.
Tibor Fischer a cambridge-i egyetemre járt majd újságíró lett.
1993-ban Booker díjat nyert "Under The Frog" első könyvével, valamint Betty Task díjat és az év
könyve elismerést is megkapta. A Royal Society of Literature tagja.
A "The Thought Gang" és a "The Collector" regényei, valamint novelláskötete, Don't Read This
Book if You're Stupid" ugyancsak nagy sikert arattak.
Ez év januárban Washingtonban mutatkozott be új könyvével.
ISBN: 158243297X
http://images.amazon.com/images/P/158243297X.01.LZZZZZZZ.jpg

ELTÉKOZOLT FIÚ

Eszterhás István 1951 után több mint negyedszázadon át szerkesztette a Katolikus Magyarok
Vasárnapja című újságot Clevelandban, amelyet egy kiváló színvonalú politikai hetilappá
fejlesztett. Ugyanakkor, mint az amerikai magyar élet jó ismerője számos könyvet írt az emigráns
életről és sorsról. Amerikai magyar regény, Eltékozolt fiak és más regényei a leghitelesebben
mutatják be a második Világháború után Amerikába érkezett magyarokat.
Fia, Joe Eszterhás, örökölte apja írói tehetségét. Máskülönben az alma messze esett a fájától: a
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fiú sorsa és élete elkanyarodott az apáétól. A menekülés alatt 1944 novemberében
Csákánydoroszlón született fiú Clevelandban katolikus iskolába járt és a nyugati oldali Görgey
Artúr cserkészcsapatban nevelkedett. Azután nemcsak tehetségével, de kicsapongó
életformájával is hírt szerzett magának. Az egyik legismertebb és legsikeresebb filmíró lett
Hollywoodban. A Flashdance filmmel futott be, a Basic Instinct több mint 3 millió dollárt
hozott a konyhára. Az apja amerikai magyar generációját ábrázoló Music Box című filmje sok
vitát és ellenérzést váltott ki a magyarok között.
A sikerek és víg élet tetőpontján Joe torokrákot kapott, megtért és visszaköltözött Ohióba. Imával
és testgyakorlattal kívánja levezekelni "ifjúsága bűneit". Emellett az írást sem hagyta abba. Most
megjelent könyve, a Hollywood Animal azonban a "régi Joe" stílusában hencegések és pletykák
gyűjteménye. A Time magazinban ismertető Lev Grossman a könyvet egy irodai partihoz
hasonlítja:  "Kezdj hozzá későn, gyorsan lapozd át és hagyd ott, mielőtt a végére érnél." Knopf
kiadó, 736 oldal.

Papp László

INTERNET

MAGYAR RÁDIÓ LOS ANGELESBAN
A LAHungarians Online Radio " az Interneten hallgatható.
http://lahungarians.com/lahungarians_radio.htm

HUNGARAIN STUDIES REVIEW
A Széchenyi Könyvtár honlapján:
http://www.oszk.hu/kiadvany/hsr/hsr.htm található.
Hungarian Studies Review,
University of Toronto, 1 Spadina Cres. Rm. 104, Toronto, ON
Canada M5S 1A1
ISSN 0713-8083  (nyomtatásban )
ISSN 1705-8422 (Interneten)
A Kanadában szerkesztett folyóirat, a HSR 1974 óta közöl a magyar történelemmel,  politikai- és
kulturális élettel kapcsolatos tudományos cikkeket és könyvismertetéseket.

NEUMANN HÁZ
A Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ 1997 óta foglalkozik a magyar
kulturális örökség digitalizálásával. A WebKat.hu katalógus segítségével az Interneten található
- a magyar kulturális örökség körébe tartozó - dokumentumokat lehet könnyen megkeresni. Az
adatbázisban jelenleg több, mint kettőszázezer rekord van.

IRODALMI FOLYÓIRATOK
UNGVÁR
A kárpátaljai Ungváron élő költő, Balla D. Károly honlapja elején felhívással fordult
költőtársaihoz. Arra kérte őket, megadott rímek és verslábak alapján küldjenek neki szonett-
sorokat, amelyekből ő majd kész verseket állít össze. 16-an reagáltak a felhívásra a világ minden
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tájáról.
Az UngParty virtuálé játékos szonettjei  http://hhrf.org/up/  honlapon találhatók.
A játékba bekapcsolódott más irodalmi lap is.

ZENTA
A délvidéki Zentán szerkesztett webmagazin, a zEtna
http://www.zetna.org.yu/zek/folyoiratok/83/index.html

GRACZÁR REZSŐ HONLAPJA
Harag és részrehajlás nélkül címmel személyes élményei kutatásai, írásai  találhatók :
http://www1.minn.net/~graczar/

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


