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GÖMÖRI GYÖRGY
DRÁMAI PERCEK…
Drámai percek a videokazettán…
Visszapörgetjük. M. felujjong:
„Nézd csak, újra állnak a tornyok!”
Igen – míg el nem indítjuk a filmet.
Most már egész életünkre ráveti árnyát,
rákos góc testünkben, méreg italunkban,
felszáríthatatlan könny a szemünkben
az a szeptemberi nap, a gyilkosok
világszínpadon eljátszott tanrepülése.
2002

AUSZTRIA
BÉCS
HARASZTI MIKLÓS AZ EBESZ ÉLÉN
Márciusban vette át Bécsben az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ)
médiaszabadság-képviselői hivatalát Haraszti Miklós emberi jogi aktivista, író, újságíró,
szerkesztő. A hivatal 1997 óta működik Bécsben; az 55 államot tömörítő szervezetnél Haraszti
Miklós elődje a német Freimut Duve volt, aki a múlt év decemberéig 6 éven át töltötte be ezt a
tisztséget.
Haraszti Miklós utalt arra, felnőtt élete legnagyobb részében a sajtószabadság megteremtésén
munkálkodott, húsz évig illegálisan, másfél évtizeden át pedig a kialakuló demokráciában.
„Lényegében ombudsman leszek” – mondta, a helyzet specialitásaként említve, hogy munkája
során az 55 tagország maga vállalta elveinek betartását kell majd ellenőriznie.
A Külügyminisztérium szerint komoly diplomáciai siker Magyarországnak, hogy magyar

állampolgár szerezte meg az EBESZ médiaszabadság-képviselője címet.
FRANCIAORSZÁG
PÁRIZS

A PÁRIZSI MAGYAR INTÉZET /PMI/ ÁPRILISI PROGRAMJAI
Április elsején Bibliotheca Corviniana címmel Monok István, az Országos Széchenyi
Könyvtár főigazgatója tart előadást Mátyás király egykori könyvtáráról, mely 1490-ben 20002500 művet számlált.
A közép-európai könyveket bemutató, kéthavonta tartott előadássorozat április 5-én a
kétnyelvű könyvekkel foglalkozik. A magyar irodalmat Balassi Bálint, valamint Örkény István
Egyperces novellái képviselik, ez utóbbiaknak szomorú aktualitást ad, hogy az egypercesek
francia fordítója, Tardos Tibor a közelmúltban elhunyt.
Április 7-én a magyar történelemmel kapcsolatos két könyvbemutatóra kerül sor: Tóth
István György A magyar történelem ezer éve című munkáját, illetve Jean Béranger I. Lipótról
szóló művét ismerheti meg a közönség.
Április 27-én nyílnak a PMI új tárlatai. A világszerte ismert, vajdasági származású,
Franciaországban élő koreográfus-táncos, Josef Nadj, azaz Nagy József mutatkozik be új
oldaláról: miniatűr tusrajzaiból mutat be válogatást. A PMI másik kiállítása „Vigyázat, jövünk!”
címmel a VIII. Budapesti Karikatúrafesztivál anyagát mutatja be, melynek idei témája
csatlakozásunk az Európai Unióhoz. A magyar rajzolók munkái a fesztivált követően igazi
karika-túrára indultak Európába, melynek első állomása a PMI lesz.
Április 28-án „Szereti Ön Rahmanyinovot?” címmel Mocsári Károly és Hernádi Ákos
ad hangversenyt. E programot és a karikatúrakiállítást a Franciaországi Európai Fiatalok
Társasága is felvette kéthetes európai rendezvénysorozatába.
29-én Vámos Miklós mutatja be 2003-ban a L’Harmattan Kiadónál franciául megjelent
kötetét.
A PMI mozijában 1-jén Tímár Péter 6:3 című sikerfilmjét, 29-én pedig Rózsa János:
Csók, Anyu! című alkotását vetítik.
MAGYAR VONATKOZÁSÚ KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK FRANCIAORSZÁGBAN
A párizsi Jean Monnet Nemzetközi Ifjúsági és Konferenciaközpontban Bienvenue en
Europe címmel rendezvénysorozat zajlik, melynek keretében április 8-án magyar animációs
filmeket mutatnak be. Ugyanitt április 9-ig látogatható két, március 17-én nyílt tárlat a Budapesti
Képzőművészeti Egyetem növendékeinek munkáiból, valamint Hajtmanszki Zoltán budapesti
fotósorozatából is. A megnyitó estéjén Fassang László és társa ad jazzkoncertet.
Április 2-án és 3-án az École Normale Supérieure ad otthont „A kommunizmus és az elit
Közép-Európában” címmel megrendezett konferenciának.
Április 3-án és 4-én tartják a 8. Odéon Kortárs Iparművészeti Vásárt, melynek díszvendége a
Fiatal Magyar Iparművészek Stúdiója.
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Április 24-től május 1-jéig tart a Budapesti bolyongások című művészeti fesztivál, mely
Európai Unióhoz történő csatlakozásunk alkalmával mutatja be a fiatal budapesti művészeket
Párizs szívében, a Marais negyedben található L’Impasse kulturális centrumban.
Április 27-én történészkonferenciával és irodalmi-filozófiai kerekasztal-beszélgetéssel
kezdődik a holokauszt magyarországi áldozatainak szentelt rendezvénysorozat a Shoah
Alapítvány rendezésében. Ennek keretében 27-től 29-ig a Francia Nemzeti Könyvtár
auditóriumában Forgács Péter dokumentumfilm-sorozatát játsszák, 28-tól május 4-ig pedig az
MK2 Bibliothèque nevű moziban tartanak filmvetítést.
Kis Zsuzsa
E-posta: zsuzsa.kis@wanadoo.fr

MAGYARORSZÁG
BUDAPEST

MÁRAI-EMLÉKKIÁLLÍTÁS
“Mindig nyugatra menj s ne feledd, hogy keletről jöttél”
A Márai Közép-Európája, Közép-Európa Máraija - Márai és Itália - Josef Císarovsky:
Márai és a 20. század - Márai Kassája címet viselő kiállítás öt ország nemzetközi
együttműködésével jött létre a budapesti Közép-Európai Kulturális Intézetben.
A tárlat anyagának zöme az írót és családját ábrázoló fotókból áll, de kéziratokat, festményeket
és könyveket is láthatunk.
Az utóbbi években sokat hallottunk Márai regényeinek külföldi sikereiről, de nem láthattunk még
a budapesti tárlathoz hasonló, az írót és az embert átfogóan bemutató gyűjteményt. A Kassán,
családi körben készült fotográfiák, a Szabad Európa Rádióban elhangzott jegyzetek piszkozatai, a
salernoi ház alaprajza, a hű társ, Lola által az asztalon hagyott kis cédulák, Nápoly és Posillipo
látképe, az ott íródott Halotti beszéd kérdések sorát vetik fel. Milyen döntések sorát hozza meg
egy író, akinek első és legfontosabb munkaeszköze a nyelv, mielőtt elhagyja hazáját? Milyen
kultúrával és képességekkel bír az az ember, aki számára idegen közegben újra megbecsült íróvá
válik?
Az életút emlékein kívül a kiállításon Josef Císarovsky cseh festő munkái is láthatók. A kilenc
festmény különlegességét az adja, hogy valamennyit Márai írásai ihlették. A képek, kollázsok – a
művész saját szavaival – töredékek, melyek keretet adnak Márai gondolataihoz. Helyet kapnak a
tárlókban Márai közép-európai fogadtatásának tárgyi bizonyítékai is: a közép-európai nyelveken
kiadott Márai művek.
A tárlat társszervezői: Cseh Centrum, Olasz Kultúrintézet, Petőfi Irodalmi Múzeum, Keletszlovákiai Múzeum, Szlovák Intézet, Lengyel Intézet, Osztrák Kulturális Fórum.
A kiállítás 2004. április 23-ig tart nyitva.
Budapest Rákóczi út 15.
E-posta: keki@ella.hu
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www.ceci.hu
XI. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL
Németország lesz az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége Az április 22-től
25-ig tartó könyvünnepet Mádl Ferenc magyar és Johannes Rau német államfő jelenlétében
Hiller István, a nemzeti kulturális örökség minisztere nyitja meg.

NYÍREGYHÁZA
TUDÓSÍTÓK VILÁGTALÁLKOZÓJA
KISBÍRÓTÓL A DIGITÁLIS MÉDIÁIG

2004. május 6. és 9. között a nyíregyházi Sóstó, Krúdy Vigadó ad helyet a találkozónak.
A Magyar Televízió, a Duna Televízió, a Hír TV, a Magyar Rádió, a CNN, és a BBC vezetőinek
támogatásával, a Miniszterelnöki Hivatal, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és az
Informatikai és Hírközlési Minisztérium védnökségében szervezi a tudósítók világtalálkozóját a
Szatmár-Bereg Nyílvánosságáért Alapítvány.
www.worldmeeting.tv
Jelentkezés április 10-ig.
Megemlékezést tartanak azokról, akik életüket adták a hírekért.
Lesz egy hely a világon, Magyarországon, a Sóstó partján, ahol minden évben egyszer
megemlékeznek a sajtó munka közben elhunyt kollégáiról. Tavaly a sajtó 64 munkatársa
vesztette életét hivatásának gyakorlása közben, 19 közülük Irakban. A legveszélyesebb térség
Ázsia. Európában 4 újságírót öltek meg, 3-at Oroszországban, és 1-et Ukrajnában. LatinAmerikában 17 tudósító vesztette életét és világszerte 136-an kerültek börtönbe, a legtöbben
Kínában. Sor kerül az EU csatlakozásunk dokumentálására, a televíziós tudósítók versenyére és a
digitális médiával foglalkozó szakmai konferenciára és kiállításra.
Bolyáki Attila elnök
Szatmár-Bereg Nyilvánosságáért Alapítvány
E-posta: bolyakiattila@freemail.hu , vagy bolya@chello.hu

IFJÚSÁGI TÁBOROK
SÓLYOMSZÁRNYON
NEMZETKÖZI ANYANYELVI, KULTURÁLIS ÉS SPORTTÁBOR 2004. DEBRECEN
A debreceni Segítsd a gyermeket alapítvány és a Hangfogó Kulturális Egyesület ebben az
esztendőben 12. alkalommal szervezi meg nyári ifjúsági táborait, határokon túli magyar
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származású és magyarországi fiatalok részvételével. A táborokat két 10 napos turnusban, 2004.
augusztus 1-jétől, illetve 11-től rendezik meg. Szerte a nagyvilágból várják azon 14-18 éves
fiatalok jelentkezését, akik szeretnék a magyar nyelvet kezdő vagy haladó szinten tanulni,
szívesen ismerkednének a magyar nép történelmével, kultúrájával, hagyományaival.
A nyelvi és kulturális programokon kívül lovaglás, magyar íjászat, úszás és tenisz sportágak
szerepelnek a tábor programjai között.
Jelentkezési lap és részletes felvilágosítás kérhető:
Tel/fax: 36-52-347947, mobil: 36-20-219-2991, E-posta: mohosp@axelero.hu

ANYANYELYVI KONFERENCIA
MAGYAR NYELVI ÉS MAGYARSÁGISMERETI NYÁRI TÁBOROK
A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - Anyanyelvi Konferencia hagyományaira és hosszú évek jó tapasztalataira alapozva 2004 nyarán is szervez programokat
külföldön élő magyar származású, magyarul tanulni akaró gyermekek számára, hogy segítséget
adjanak a magyar nyelv tanulásához, gyakorlásához és a magyar kultúra-ismeret elmélyítéséhez.
Révfülöp, Balaton — anyanyelvi és magyarság-ismereti tábor 10–14 éveseknek, 2001.
július 29 - augusztus 7.
Sárospataki Nyári Kollégium — anyanyelvi és magyarságismereti tábor 14-18
éveseknek, 2001. július 23-augusztus 12.
E-posta: ak@axelero.hu
Honlap : www.hungaricus.org : részletes ismertetés: http://www.mnyknt.hu/taborok.htm
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága
Anyanyelvi Konferencia
H-1072 Budapest, Rákóczi út 38. I/2.
Telefon:36 (1) 343-4738
Fax:36 (1) 344-4366

NAGY BRITANNIA
LONDON
Magyar Múlt Britanniában - Széchenyi és a Clarkok címmel a Marlowe Society, Hungarian
Cultural Centre (London) és a MEVE, a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület közös
rendezésében a Magyar Magic–Hungary in Focus 2004 keretében kiállítást szervez 2004. április
2. és 5. között.

CAMBRIDGE
70 ÉVES GÖMÖRI GYÖRGY
A University of Cambridge Darwinról elnevezett kollégiumának nemrég nyugalmazott
professzora hetven éves lesz április 4-én. Az 1934-ben született professzor több mint 40 kötetet
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írt nyugaton, számos fordítás, esszé, tanulmány szerzője jelentős életművel gazdagította a nyugati
magyar irodalmat, valamint az angol-magyar kapcsolatokat.
http://www.elender.hu/kortars/0008/gomori.htm
http://www.hhrf.org/europaiutas/20001/14.htm
http://gizi.dote.hu/~hajnal/alf9812/gomori.html

NÉMETORSZÁG
STUTGARTI MAGYAROK SZERVEZETE
2004. április 22-én nyílik Podolyák Vilmos erdélyi születésű festő kiállítása.
A megnyítón a Cserépfalvi citeraegyüttes ad koncertet.
Neugereut Városi Könyvtár
Flamingoweg 26.
E-posta: STPEIERTI@aol.com

USA

FLORIDA
Sarasota
A KOSSUTH KLUB HÍRE
A Lakehouse West nyugdíjas otthon fennállásának 20. évfordulója alkalmából tárlatot rendez,
amelyen dr. Varga István festőművész legújabb alkotásait is bemutatják. A kiállítást szerdán,
április 7-én délután 3 és 5 óra között ünnepélyes fogadás nyitja meg. A sarasotai magyarság jól
ismeri Varga István hazai tájakat és a jellegzetes budapesti városképet tükröző olajfestményeit. A
kiállítás április 28-ig tekinthető meg a Lakehouse West társalgójában: 3435 Fox Run Road,
Sarasota, telefon: (941)923-752
Kisvarsányi Éva

MASSACHUSETTS
NEWTON

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
A Boston környéki Magyar Bál bevételét a nemrég alakult, Bodnár Gáborról elnevezett
cserkészcsapat anyagi támogatására fordítják. A bál helyszíne a newtoni (Massachusetts) Marriott
Hotel bálterme: 2345 Commonwealth Ave., Newton Massachusetts
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Tel:(617)969-1000
Időpontja: 2004. április 17-én este 7 óra.
Tiszteletbeli védnökök: Dr. Horváth Gábor nagykövet, a New Yorki főkonzul, Dömötör Gábor
cserkészvezető, Csenteri Csaba a Massachusettsi Magyar Szövetség elnöke és John. E. Gibbsons
lelkész.
Jegyfoglalás: gkcoburn@aol.com
www.hungarianball.com

MICHIGAN
ANN ARBOR
KONCERTTÚRA
GERENDÁS PÉTER KANADAI ÉS AMERIKAI KONCERTKÖRÚTJA
A Washtenaw Community College-ban működő Magyar-Amerikai Filmklub vezetőségének
meghívására áprilisban Kanadába és Amerikába látogat el Gerendás Péter Liszt, Huszka Jenő és
Emerton díjas előadóművész.
Gerendás Péter pályáját a Déryné Színházban színészként kezdte, majd belépett a dél-amerikai
népzenét játszó Los Pachungos együttesbe. Közben felvették a Konzervatórium jazz ének
szakára, ahol 79-ben végzett, majd 1976-ban megalakította saját együttesét Láma néven.
A hazai színpadokon jól ismert dalszövegíró, gitáros, énekes koncertkörútja alkalmával a kanadai
Torontó és Windsor után fellép még Ann Arborban (Michigan), Bostonban, Washingtonban és
Chicagóban is.
Információ: baloghek@prodigy.net
http://gerendas.my.hu
NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE

CARNEGIE HALL
2004. április 2-án, pénteken este 8 órakor az Indianapolis-i Nemzetközi Hegedűverseny 2002. évi
aranyérmese, Kelemen Barnabás koncertje a Carnegie Hall, Isaac Stern auditóriumában: 157
West 57th Street, NYC. Műsorán Beethoven, Bartók és Brahms művek szerepelnek, zongorán
Bogányi Gergely kíséri.
Információ: (212) 247-7800 vagy www.carnegiehall.org

FŐKONZULÁTUS PROGRAMJA
2004. április 17-én este 7 órakor Horváth Gábor nagykövet a New Yorki főkonzul filmvetítésre
hívja a The Manhattan Hungarian Network tagjait.
Herendi Gábor magyar filmrendező a Valami Amerika 2002-ben nagy sikert elért szórakoztató
filmje után új alkotással állt elő. A vetítésre kerülő film címe: Magyar vándor.
227 East 52nd Street, NYC.
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http://www.manhattanhungarians.org/

FÉSZEK KLUB
2004. április 14-én este ½8-kor Freeman Vera előadása: Szerb Antal, a művész és a tudós
címmel. Freeman Vera közgazdász. Sokoldalú érdeklődési körének egyike a magyar irodalom.
Ezúttal a komplex egyéniségű Szerb Antalról lesz szó: az író Szerb Antal az érzelem és értelem
vegyítésének, valamint az irónia és a megható érzékenység egyidejű alkalmazásának művésze,
mint tudós a magyar irodalomtörténet kiemelkedő alakja.
2004. április 28-án este ½8-kor: Vermes Gábor : Öröm és agónia, a modern gondolkodás
kezdete a XVIII. századi Magyarországon
344 East 69 New York, New York 10021
Tel: (201) 886-2512

A WORLD MUSIC MESTEREI
Április 22-én, csütörtökön este 8-kor és 10-kor, Kelet-Európai Party a World Music mestereivel,
Magyar Kálmán, Alexander Fedoriouk, Raif Hyseni, Paul Brown, Matt Moran és mások
közreműködésével a Satalla, Temple of World Music-ban
West 26th Street, NYC, a Broadway és 6th Avenue között.
Információ: (212) 576-1155 vagy www.satalla.com
AMERIKAI MAGYAR TANÁROK EGYESÜLETE /AMTE/
Az AMTE 2004. április 22-25 közötti tartja Magyarok fordulóponton címmel 29. konferenciáját a
Montclair Állami Egyetemen.
A konferencia védnökei: a Montclair Egyetem, a Magyar Kulturális Központ, a New Yorki
Magyar Főkonzulátus és a Magyar Folklór Múzeum.
A konferencia 13 szekció munkáját fogja össze.
A találkozó keretén belül a Clara Aich's Fotóstúdióban (218 E. 25th St., New York, (212)7504450) kiállítás nyílik, s a New York-i Threshold Theater Company művészei előadásában sor
kerül Spiró György Szappanopera című művének bemutatására.
http://magyar.org/ahea
Regisztrálás: Magyar@magyar.org

MAGYAR NYELVTANFOLYAM
a New York-i Magyar Házban
213 East 82nd Street
Információ: hungariancourse@freemail.hu vagy hungarianhouse@hungarianhouse.org
További New York-i és New York környéki programokról a
http://www.gimagine.com, valamint a
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http://magyarhaz.org/index.php?langid=2&menuid=25
honlapon kapható információ.

WASHINGTON ÉS KÖRNYÉKE
SZAVAZÁS AZ EURÓPAI PARLAMENTBE KERÜLŐKRE
Külföldön élő magyar állampolgárok is szavazhatnak az Európai Parlament / EP/ magyar
tagjaira!
Az Európai Parlament magyar tagjairól a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok is
szavazhatnak a kijelölt külképviseleteken. A szavazáshoz elengedhetetlen a külképviseleti
jegyzékbe történő felvétel, az ehhez szükséges nyomtatvány.
A külképviseleti névjegyzékbe 2004. május 14-ig kérheti felvételét a választópolgár a
magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől (a helyi jegyzőtől). A
névjegyzékbe ajánlott levélben is lehet jelentkezni, de a kérelemnek legkésőbb 2004. május 14-ig
meg kell érkeznie a helyi választási irodába.
További információ a valasztas.hu oldalon található, illetve a nagykövetség honlapján:
http://www.huembwas.org/
http://www.mno.hu/index.mno?cikk=211997&rvt=105&pass=3

AMSZ KÖZGYŰLÉS
Az Amerikai Magyar Szövetség ideiglenes vezetősége március végén Washingtonban
megbeszélést tartott a 2006-os ünnepségek megrendezéséről. Ebben az évben tartják az AMSZ
centenáriumi ünnepségeit, valamint a magyar 1956-os forradalom 50-ik évfordulóját
Számos javaslat hangzott el, többek között az amerikai magyar emlékek összegyűjtésére tett
indítványt fogadtak el és egy tízezer méteres emlékverseny megrendezését vették tervbe. Céljuk,
hogy az amerikai magyarság minden korosztályát bevonják a megemlékezésekbe.
American Hungarian Federation, Inc. /alakult 1906-ban /
AMSZ
Információs iroda címe: 2532-34 Trailmate Drive, Sarasota, FL 34243
Telefon: (941) 756-8425
Honlap: www.amsz.org
E-posta: info@amsz.org

VENEZUELA
CARACAS

Fábry Józsefnek a "Life" volt fotóriporterének és Fenjvesné, Györki Kató asszonynak a
Magyar Köztársaság lovagkeresztje kitüntetést adta át Rózsa Tamás Magyarország brazíliai
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rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. Fábry József Venezuelában kifejtett kultúrmunkája
elismeréseként, Fenjvesné, a tiszteletbeli főkonzulátuson és a magyar ügyek területén végzett
igen jelentős munkájáért kapta a magas kitüntetést.
KÖNYV

ELVESZETT ÉVEK
Bien György életrajzi regénye egy tizenhatéves magyar fiatalember sorsát írja le a távol-keleti,
szibériai Gulágon.
George Z. Bien
10108 Blue Coat Drive
Fairfax, VA 22030-2108
Tel: 703 273 8688
E-posta: gzb@aol.com
Magyar változat
http://hometown.aol.com/gzb/myhomepage/sale.html
Angol változat
http://hometown.aol.com/lebn/myhomepage/sale.html

PETŐ FERENC
AMERICA BETWEEN GOOD AND EVIL
Amerika a jó és a rossz között. A máig érvényes filozófiai munka 1977-ben íródott.
Pető Ferenc 91 éves nyugdíjas professzor a délvidéki Szabadság Párt főtitkára volt. 1948-ban
emigrált, a Sorbonne-on filozófiát hallgatott.
Nyugdíjbavonulásáig 1961 és 1977 között a Texas Southern University filozófia tanára lett.
3424 South Mac Gregor Way,
Houston, TX 77021 USA
Tel: 713- 747-2767
E-posta: sophocracy@aol.com

INTERNET HÍREK

NEMZETISMERETI TANKÖNYV KÜLHONI MAGYAR DIÁKOKNAK
A Haza a magasban című kétkötetes nemzetismereti tankönyv: a több száz oldalas, gazdagon
illusztrált kiadványt elsősorban a nyugat-európai és a tengerentúli szórványmagyarság számára
készítették,
eddig
világszerte
csaknem
tízezer
példányt
adtak
el
belőle.
http://www.bbi.hu/nemzetismeret/index.php
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NEMZETISMERET HONLAP
hungarológiai alapismereteket nyújt és tovább kalauzolja a világhálón a magyarul tanuló külhoni
diákokat és minden érdeklődőt.
www.nemzetismeret.hu

NÉPFŐISKOLAI ALAPÍTVÁNY EMIGRÁCIÓS GYŰJTEMÉNYE
6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.
Tel: 36 76/549-049
www.lakitelek.hu/nepfoiskola
E-posta:nepfoiskola@lakitelek.hu

VAKTÉRKÉP
Földrajzi játék magyarországi helységnevekkel:
http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/ruzsa/magyarorszag.htm

MAGYAR MARKETING
Magyar ajándéktárgyak rendelhetők az USA- ban:
http://magyarmarketing.com/newsletter.php

GATI PRODUCTIONS
Angolul beszélő, magyar témájú filmek rendelhetők
http://fog.ccsf.cc.ca.us/~sgati/gatiproductions

SKÓCIAI MAGYAROK
www.skocia.fsworld.co.uk

IRODALMI ÚJSÁGOK
http://www.kalaka.com/
http://hhrf.org/up/

CSODASZARVAS A TENGERENTÚLON
A magyar költészet eddigi legteljesebb angol nyelvű antológiájának második kötetét jelentette
meg a közelmúltban az Egyesült Államok olvasóközönségének a Magyar Nyelv és Kultúra
Nemzetközi Társasága. In Quest of the Miracle Stag.
Pálinkás István Makkai Ádám könyvéről közölt tudósítása:
http://www.dunaujvaros.com/kultura.php?show=1&rid=205
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FOLYÓIRATOK
NEW REPUBLIC
DEÁK ISTVÁN ÍRÁSA
A New Republic 2004. március 22-i számában Deák István professzor Resistances: How should
ordinary citizens behave in the presence of a brutal occupation army? címmel közöl tanulmányt
Róma II. világháború alatti német megszállásáról, az olasz ellenállási mozgalom történetét és
későbbi a hidegháborús időszak alatti megítélését elemzi.
http://www.tnr.com/doc.mhtml?pt=xyV40tF52CAsNPyt86JjxE%3D%3D

TIM HOWARD
Tim Howarddal, a Manchester United kapusával készített interjút közöl a Sport Illustrated 2004.
március 22-i száma. A Manchester United 54 milliós szurkoló táborral a világ legnagyobb
profitot elérő futballklubja. A Yank In Manchester címmel jelent L. Price cikke. Elképzelhetetlen
siker, a világ legjobb futballcsapatának kapusa amerikai. A történet számunkra azért sem
mindennapi, mert a világsiker előtt álló fiatalember magyar származású, Tim a New Jersey
állambeli North Brunswickból való, édesanyja Fekete Eszter, nagyszülei pedig a Magyar
Öregdiák Szövetség, a Magyar Baráti Társaság, a sarasotai Kossuth Klub, a magyar amerikai élet
megbecsült és szeretett tagjai: Fekete Pál és felesége Éva.
Tim Howarddal közölt interjú olvasható a weben:
http://www.time.com/time/europe/magazine/article/0,13005,901040329-603183,00.html
Az USA Today 2004. január 23-25-i kiadásának első oldalán a vezércikkben szerepelt a Tim
Howardot bemutató írás.

KONGRESSZUSI NAPLÓ
Tom Lantos, az Egyesült Államok demokrata párti kaliforniai kongresszusi képviselője
2004. március 17-én és 2004. március 18-án ünnepélyesen beiktatta Randolph Braham és Deák
István történész professzorok nevét a Kongresszusi Naplóba, s ezzel emléket állított a két
professzor munkásságának.
A Congressional Record megtalálható az Interneten :
http://www.gpoaccess.gov/crecord alatt illetve közvetlenül
http://frwebgate4.access.gpo.gov/cgibin/waisgate.cgi?WAISdocID=40972118666+0+0+0&WAISaction=retrieve
és a 2004. március 18. Vol 150 oldal E414
http://frwebgate5.access.gpo.gov/cgibin/waisgate.cgi?WAISdocID=40830226911+0+0+0&WAISaction=retrieve
oldalakon.
Randolph Braham a New York Városi Egyetem politika tudományok professzora volt 1992-ig,
nyugdíjba vonulásáig, jelenleg a Rosenthal Holokauszt Kutatóintézet vezetője. A magyar
holokauszt legjelentősebb kutatója 1922-ben született Romániában, és az erdélyi Dés kisvárosban
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nevelkedett. Szülei a holokauszt áldozatai, ő maga 1943-44 között munkaszolgálatos volt
Ukrajnában, majd a szovjet Gulág rabja lett. Legjelentősebb műve a The Politics of Genocide
The Holocaust in Hungary I-II. kötet. Columbia University Press, 1981. ISBN 0-241-04496-8.
Deák István a XIX. és a XX. század Európa történetével foglalkozó tudósok egyik
legjelentősebbike. A Columbia Egyetem nyugalmazott tanára a magyar 1848-as forradalom és az
európai nacionalizmus, majd a német ellenállási mozgalom elismert kutatója lett. A New York
Review of Books és a New Republic folyamatosan közli tanulmányait. Több tucat könyve jelent
meg, legutóbbit “Essays on Hitler's Europe“ címmel a University of Nebraska Press nemrég
adta ki papírkötésben.

Vége
A Nyugati hírlevél költségeihez 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:
21 Spinnaker Lane
New Orleans, LA 70124
Adómentesség szám: DLN:17053072012041
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