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TÓTH ÁRPÁD

JANUÁR

Rossz időket élünk, hogy fessem ki jónak?
Ki hisz ma Százéves Jövendőmondónak?
Mikor maga sem hisz, öreg csont, magának,
Húzván gond gyümölcse vén ágát nyakának?

Mégis, hivatalból, ő lévén az ember,
Kinél a naptáros jobb időket rendel,
Varázsló-süvegét most is félrecsapva,
Üti a jövendő kongó űrét csapra:

Csorduljon sok jóval a sok jövő hónap,
Rossz nap elmaradjon, több legyen a jó nap,
A rossz úgy se jöjjön, ha ki tán hivatja, -
Ez legyen az új év legszebbik divatja!

1928

EGYESÜLT ÁLLAMOK
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COLORADO
DENVER

Tom Tancredo, republikánus képviselő Colorado államból határozati javaslatot terjesztett elő az
amerikai Képviselőházban (HR 632) a Romániában államosított egyházi birtokok visszaadását
sürgetve. Mint ismeretes a román kormány nem teljesíti a magyar egyházi javak törvényben
foglalt visszaszolgáltatását.
A határozati javaslat ebben a kongresszusi időszakban nem nyert elég támogatást, de felhívta a
figyelmet a problémára. Feltehetően a javaslatot az új ülésszakban megint elő fogják terjeszteni.
Ezzel kapcsolatosan Megyesy Jenővel Colorado állam tiszteletbeli magyar konzuljával lehet
felvenni a kapcsolatot.
E-posta: EMegyesy@duffordbrown.com

FLORIDA
SARASOTA

KOSSUTH KLUB

2005. január 27-én, csütörtök délután fél 5-kor a Selby Könyvtár nagytermében, dr. Pádár
Csaba : Titokzatos Kamcsatka című vetített képekkel illusztrált angol nyelvű előadására kerül
sor.
Pádár Csaba tízéves korában került el Magyarországról szüleivel.  Egyetemi tanulmányait a
Cornell Egyetemen végezte, és mint agysebész évtizedekig dolgozott Sarasotában.  Korai
nyugdíjba menetele óta beutazta a nagyvilág egzotikus tájait.
1331 First Street, Sarasota, FL

Sarasotai Magyar Hírmondó
P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276

KALIFORNIA

LOS ANGELES

1956-2006
A MAGYAR FORRADALOM 50. ÉVFORDULÓJA
Az évforduló megünneplését szervező társaság vezetését a Kaliforniában élő  Szörényi Éva
vállalta magára. Szörényi Éva keresi az amerikai magyar vezetőket, akik e munkában segítségére
lennének.
4537 Kraft Avenue
Studio City, CA 98602
Tel: 818-762-7320
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LOUISIANA
NEW ORLEANS

NITA ÉS ZITA

A magyar származású Gellért lányok életét a New Orleans-i születésű Kathy Randels színésznő
és performance előadó, valamint a New York-i rendező, színésznő, Katie Pearl vitte színpadra.
A nagybányai születésű magyar dizőzök Gellért Flóra és Piroska, művésznevükön Zita és Nita
hosszú tánckarriert mondhattak magukénak. Az ötvenes években abbahagyták a táncot ezután
furcsa, visszahúzódott életet éltek New Orleansban, s ismeretlenségben haltak meg a kilencvenes
évek elején.
A Nita-Zita kutatásba a darab írója és rendezője Lisa D'Amour és a díszlettervező Olivia Wildz is
lelkesen részt vett. A négy fiatal amerikai két évig tartó kutató munka után állt elő a Kathy
Randels vezette ArtSpot Productions keretében a Nita és Zita táncos revüműsorral.
A zenét Tom McDermott szerezte. A darab zenekísérete CD-én megvásárolható.
A darabbal nemcsak New Orleansban, a helybeli közönség előtt szerepeltek sikerrel, de New
Yorkban is, s így a 2003 OBIE különdíj kategóriában kapták meg az Off Broadway
legjelentősebb színházi elismerését. A színművet újra előadják és körutat szerveznek az Egyesült
Államokban.
http://www.nita-zita.com/

NEW ORLEANS
2005. január 5. és 16. között.
Contemporary Art Center
900 Camp Street
Tel: 504-528-3800
www.cacno.or
www.artspotproductions.org

MINNEAPOLIS
Walker Art Center
725 Vineland Pl. ,Tel: (612) 375-7622
2005. január 20. és 21-én az Out There fesztivál résztvevőjeként

NEW YORK
HERE Arts Center
145 6th Ave., Spring Street és Broome Street között
Jegyek vásárolhatók január 10-től telefonon is a (212) 868-4444.
Az előadások csütörtök-szombat este 7:30-kor, szombat éjjel 10:30 kor, vasárnap délután 3
órakor kezdődnek és szerdán február 1-jén este 7:30-kor.
Info: www.HERE.org

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE



4

BENYOVSZKY MÓRIC ELŐADÁS
A nagy magyar világutazó nyomában.
Gróf Benyovszky Móric, Madagaszkár „királya”.
Az est előadója G. Németh György újságíró aki egyben bemutatja a gróf, 1772-1776 között írt
harmadik madagaszkári utazásáról készült naplóját. A Társaság kezdeményezésére a Széchenyi
Könyvtár kiadásában megjelent Benyovszky könyv több mint  kétszáz évvel ezelőtt eredetileg
franciául íródott, s egyetlen kézirata a British Libraryben maradt ránk. A kötet hasonmásban és
mai átírásban közli a teljes francia szöveget, és Jókai Mór fordítása alapján ennek magyar
megfelelőjét.
Bemutatásra kerül az az expedíciós film, mely  2003-ban Madagaszkárban készült a Benyovszky
szobor- és emléktábla avatásról.
Magyar Ház, 213E, 82nd St.
2005. január 2-án délután 3 órakor.

GEORGE JELLINEK
Találkozás George Jellinekkel a Televizó és a Rádió Múzeumában
25 W. 52dik utca 5. és a 6. Aveneu-ek között 2005. január 18-án este 6.00 órakor.
A 2004-es Pulitzer-díjas zenekritikus Martin Bernheimer életéről,  zenei pályafutásáról kérdezi
George Jellineket abból az alkalomból, hogy befejezi 36 éve folyamatosan sugárzott heti
rádióműsorát. The Vocal Scene szerkesztője, közel 2000 programot állított össze. Jellinek György
egyedülálló operaismerete országszerte elismerést megbecsülést vívott ki számára. A New
Yorker magazin 2004. november 29-i száma Janet Malcom The Emigré című írásában mutatja
be Jellinek Györgyöt. A The New York Times 2004. december 24-i száma szintén Jellinek
György érdemeit dicsérte.

A ma 84 éves Jellinek György Budapesten született, édesapjának vendéglője volt közel a
budapesti operaházhoz és a fiatal fiú szinte minden este az operában volt, s innen alakul ki a
fiatalemberben az opera iránti szeretet.  1939-ben menekül el Magyarországról a szüleivel.
http://upcoming.org/event/10578/
Tel: (212) 621-6600

AMERIKAI MAGYAR MÚZEUMBÁL
2005. január 22-én szombaton este a Szent István Egyház Mindszenthy József kultúrközpontban
a Passaic-i Amerikai Magyar Múzeum rendezésében.
223 Third Street, Passaic, New Jersey
Információ: (973) 473-0013 Kerkay Emese
E-posta: magyar@magyar.org

NEW YORK-I MAGYAR KULTURÁLIS KÖZPONT

Márton András igazgató levelébõl
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Január elsején visszatérek Magyarországra, az intézet többi munkatársával együtt. Igazán boldog
vagyok, hogy három évet tölthettem ebben a közegben, megmutathattam Önöknek is egy keveset
abból a mérhetetlen gazdagságból, amelyre minden magyar ember büszke lehet, és amellyel
Önöknek is sikerült örömet szereznünk.

FÉSZEK KLUB

2005. január  12-én szerdán este 7:30-kor dr. Susan  Rubin Suleiman, Harvard  Egyetem
professzora, a modern francia irodalom szakértője előadásával kezdik az újévet. Susan  Rubin
Budapesten született. Gyermekként élte túl a holokausztot. 1949-ben tíz évesen hagyta el
Magyarországot. Nemrég megjelent Budapest Diary,  Can you go home again? című regénye.
http://www.pacificu.edu/news_events/magazine/oaks/article.cfm?oakid=37
http://shc.stanford.edu/shc/1996-1997/96-97events/suleiman.html
344 East 69 New York, New York 10021
Info: (201) 886-2512

FILLMORE

60 ÉVES A KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZET
JUBILEUMI NAGYTÁBOR
2005. augusztus 4. és 14. között rendezik meg jubileumi nagytábort a fillmorei Sík Sándor
Cserkészparkban. Részletesebb tudnivalókat a KMCSSZ honlapján (www.kmcssz.org) vagy a
központi irodától 1-(973) 208-0450 lehet kapni.

WASHINGTON

AMERIKAI MAGYAR KOALICIÓ
2004. december 23-án a Charles Simonyi Alap a Művészetekért és a Tudományért 25 ezer dollárt
adományozott az Amerikai Magyar Koalíciónak, hogy támogassa a lovas terápiát a fogyatékos
gyermekek számára Magyarországon.  Az adomány kedvezményezettje a Habsburg Eilika
Alapítvány lesz, mely Budapest mellett, Sóskúton működik.
Az Amerikai Magyar Koalíció országos non-profit szervezet, mely az amerikai magyar ügyek
széleskörű megismertetését és megértését támogatja.

1120 Connecticut Avenue NW, Suite 280, Washington, D.C. 20036, U.S.A.
Tel: (202) 296-9505, Fax: (202) 775-5175, E-mail: hac@hacusa.org
www.hac@hacusa.org

FRANCIAORSZÁG
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PÁRIZS

A PÁRIZSI MAGYAR INTÉZET PROGRAMJAI

Az új esztendő első eseménye hagyományosan a Párizsi Magyar Intézet, a Magyar
Turisztika Rt. és a Malév párizsi képviselete által közösen szervezett „újévi koncert”, amelyet
ezúttal 2005. január 14-én az Unicum Laude énekegyüttes ad a PMI-ben.

Január 18-tól február 14-ig új tárlatokkal várja a magyar kultúra párizsi központja a
látogatókat. Székely-Kovács Olga (1900-1971) festő, szobrász, keramikus  és Visy József,
Franciaországban élő szobrászművész alkotásait csodálhatja meg a közönség. Visy József
restaurátorként is dolgozik keze munkáját őrzi többek között a versailles-i palota homlokzata,
több Louvre-beli szobor, a Diadalív és az orléans-i katedrális.

Január 20-án a Franciaországban élő Kende Péter szociológus-politológus mutatja be a
közelmúltban A magyar kihívás: Trianontól Brüsszelig címmel franciául megjelent új könyvét.

Január 21-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából a száz éve született Cs. Szabó László
emlékét idézi fel Szép város című összeállítással Vörös Eszter és Blaskó Péter színművész. A
válogatást erre az alkalomra A. Szabó Magda készítette.

Január 24-én a Párizsi Magyar Intézet Baráti Köre szervezésében kerekasztal-
beszélgetésre kerül sor, ahol Raymond Barre, volt francia miniszterelnök is részt vesz, majd
ünnepélyes keretek között átnyújtják a Prix Hungarica díjat a legjobb, Magyarország európai
uniós csatlakozásával kapcsolatos, társadalomtudományi szakdolgozat szerzőjének.

Január 26-tól 29-ig a PMI ad otthont a Grands amateurs de piano nemzetközi
zongoraversenynek, melyre mintegy 80 országból érkeznek a résztvevők.

Kis Zsuzsa, Párizsi Magyar Intézet
http://www.magyarintezet.hu/parizs/

KANADA

TORONTÓ

HELICON BÁL

2005. január 29-én tartják a 48. évi Helicon Bált a torontói Mariott Szállodában.
http://www.heliconsociety.com/ball.html
E-posta:TheBall@HeliconSociety.com

MAGYARORSZÁG
GÖDÖLLŐ

AMERIKAI MBA PROGRAM A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
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Saint Louis-i Webster University és a Szent István Egyetem közötti  megállapodás
értelmében 2005 februárjától Magyarországon is megszerezhető az amerikai és európai uniós
akkreditációt adó, egyetemi fokozatú Webster MBA diploma. A magyarországi program - a két
egyetem kezdőbetűinek összerakásából - WeSt MBA néven kerül meghirdetésre.
A két egyetem közötti megállapodás legfőbb támogatója George Herbert Walker, az Egyesült
Államok jelenlegi magyarországi nagykövete, aki 1974-ben a Webster University igazgatója,
1987 és 1992 között az egyetem igazgatótanácsának elnöke volt. Jelenleg pedig a Webster
University Üzleti Iskolájának "örökös" tanácsadója.
A Webster Universityt 1915-ben St. Louis-ban (Missouri állam) alapították, s jelenleg a világ
több mint 80 helyszínén szervez - franchaise-rendszerben - alap- és másoddiplomás programokat,
közöttük MBA programokat. Az MBA programot kínáló amerikai iskolák mezőnyének felső
ötödben helyezkedik el. Volt hallgatóinak létszáma mára már több mint 100 ezer főt számlál.
MBA programját a világ számos országában, köztük Angliában, Svájcban, Ausztriában,
Hollandiában, Szlovákiában, Thaiföldön és Kínában is oktatják. Az amerikai egyetem 15 éve
működtet egy fakultást Bécsben, amelynek alapképzésein túl már 1989-től MBA képzésein is
részt vettek magyar hallgatók.
www.mba.szie.hu
http://www.webster.ac.at/news/index.htm

ROMÁNIA

NYÁRÁDSZEREDA

A Jobbágytelke és nyárádszeredai körzet számára felépítendő unitárius templom alapkövét
Nyárádszereda központjában letették 2004 júliusában.
Sándor Szilárd lelkész amerikai útja során felkereste a massachusettsi unitárius cserepartner
közösséget, akik hajlandók számára gyűjteni az építendő templomhoz a
partnertemplommozgalom segítségével.
Cím melyre a adakozó csekket lehet küldeni partner church committee részére

First Parish Church
Unitarian Universalist
842 Tremont Str.
Duxburry, MA 02332
www.lorinfo.ro/unitarius

SVÁJC

ZÜRICH

ZÜRICHI MAGYAROK BÁLJA
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A zürichi magyarok hagyományos bálja ismét a SWISSÔTEL modern termeiben kerül
megrendezésre 2005. január 29-én szombaton este 8 órai kezdettel

E-posta: szennyessy@gmx.ch
Szennyessy László ügyvezető elnök
Postfach 228, CH – 8056 Zürich

KÖNYV

BORHI LÁSZLÓ
MAGYARORSZÁG A HIDEGHÁBORÚ KORÁBAN

Borhi László, a Közép-Európai Egyetem tanára, korábban a Bloomingtoni Egyetem vendég
professzora, új könyvében: Hungary in the Cold War - 1945-1956 az ismert véleményeken
túlmenően világit rá az Egyesült Államok és a Szovjetunió szerepére Magyarország sorsának
alakulásában.
Horthy Miklós amerikai kihallgatása során arra a kérdésre, hogy miért lépett be a háborúba a
németek oldalán, azt felelte: „Mit tehettem volna mást?". Ugyanezt látszottak válaszolni a háború
utáni magyar kormányok és politikusok is.
Borhi számos új kutatási anyag alapján azzal érvel, hogy a magyarok tragédiája nem annyira az
általuk elkövetett hibák, bűnök vagy mulasztások, hanem elsősorban a „rosszkor- rossz helyen"
levés következménye volt. Véleménye szerint az ország sorsát a két nagyhatalmi érdek közötti
„ütköző" szerep határozta meg. Míg a Szovjetunió kegyetlenséggel tartotta kordában a leigázott
országokat, az Egyesült Államok „meghívással" alakította ki kapcsolatrendszerét. Ez azonban
(sajnos) nem foglalta magában Magyarországot, amelyet eleve a szovjet érdekszférába utaltak.

A két nagyhatalomnak a hidegháborúban való ellenséges viszonya még rontott a csatlós országok
helyzetén. Borhi az amerikai politika „Janus-arcára" hivatkozik. Az Egyesült Államok egyfelől
Kelet-Európa országai felé a demokratikus rendszer szükségességét hirdette, másfelől
szólamokon túl keveset tett annak megvalósítása érdekében. A Truman adminisztráció ugyan
hagyott némi reményt egy határozottabb fellépésre, Eisenhower azonban az atomháborútól való
félelem miatt elállt minden komolyabb támogatástól.

A könyv legvitathatóbb része az amerikai politika 1956-os szerepe. Borhi szerint egy pillanatra
sem hittek a felkelés győzelmében és semmit sem kívántak tenni katonai támogatás terén,
ugyanakkor hagyták, hogy a Szabad Európa (és kisebb részben az Amerika Hangja rádió) harcra
ösztönözzön. Végeredményben mennél sikeresebbek voltak a magyar harcosok, annál
lehetetlenebbé vált minden békés megoldás lehetősége.

Ami a Szovjetunió szerepét illeti, nyilvánvaló, hogy 1956-ban még szükségük volt
Magyarországra vazallus rendszerük fenntartása érdekében, de 1989-ra a kelet-európai országok
már inkább tehertételt jelentettek. Ekkor ért véget a hidegháború.

Borhi könyve nemcsak szakemberek számára jelent értékes anyagot, de érdekes a nagyközönség



9

érdeklődő olvasóinak is. A 350 oldalas művet gazdag referencia anyaggal és bibliográfiával
kiegészítve a Közép-Európai Egyetem Kiadó  jelentette meg 2004-ben.
Papp László

Central European University Press
1051 Budapest P.O. Box 519/2
1397, Hungary
Tel 36-1- 327-3138
Fax 36-1-327-3183
http://www.ceupress.com
E-posta: ceupress@ceu.hu
Books International
PO. Box 605
Herndon, VA 20172, USA

MINDHALÁLIG FILMEK
Lebilincselően olvasmányos könyv jelent meg végre magyarul is a filmbarátok legnagyobb
örömére. Az 1001 film, amit látnod kell, mielőtt meghalsz címmel az ezer  oldalas, vaskos kötet a
világ filmművészetének ezer olyan darabját válogatja össze, amelyeket a minőség és a siker
szempontjai terelnek együvé.

Georges Meliés-től Quentin Tarantinóig, az Utazás a Holdba című 14 percestől a kétórás Kill
Billig, azaz 1902-től 2003-ig sorjáznak időrendben a kiválasztott filmek. Az amerikai Steven Jay
Schneider főszerkesztésében az a szándék érvényesült, hogy a százegynéhány éves film a lehető
legszélesebb skáláját mutassa meg. A magyar filmet nyolc rendező tíz műve képviseli, Jancsó
Miklós három művel szerepel. Az abszolút listavezető 18 filmmel Hitchcock, Howard Hawks 11
művével szerepel, Európából Bergman áll az élen tíz alkotással, őt követi Fellini hét és Eisenstein
négy művével.

DREAMING OF AMERIKA
GABE KUBICHEK
Kubicsek Gábor Magyarországon született. A memoárkötet felidézi a világgazdasági válságbeli,
II. világháború alatti majd az azt követő 1945-1956 közötti korszak Magyarországát. A
kisgyermek álma teljesül s Kubicsek 1957-ben az Egyesült Államokba kerül. Kubicsek a
vietnami háború idején az amerikai titkosszolgálatnak dolgozott.
ISBN: 1595262741, Tel: 1-866-229-9244
E-posta: orders@llumina.com
http://www.llumina.com/store/dreamingofamerika.htm

INTERNET

MAGYAR ARGENTIN HIRUJSÁG
HungArgenNews
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Az argentin magyar kolónia havi ingyenes lapja
www: http://epa.oszk.hu/hungargennews/
E-posta: hungargennews@arnet.com.ar

AMERIKAI MAGYAR LAPOK
http://amerikaimagyarok.lap.hu/index.html

MAGYAR SVÉD ONLINE FORRÁSOK
http://www.hunsor.nu

MAGYAR BAJUSZ KÉPESLAP NAPTÁR 2005
Stephen Spinder fotóművész alkotása
E-posta:stephen@spinderartphoto.com
www.spinderartphoto.com

MASI
Torontóban élő magyar sanzonénekesnő honlapja:
www.masieisler.com

FASSANG LÁSZLÓ
A világ legrangosabb orgonaversenyének, a 2004-es chartresi nagydíj győztese.
http://orgues.chartres.free.fr/
http://www.fidelio.hu/hirek.asp?id=6727
http://www.fassang.orpheia.hu/set_index_hu

ÁRPÁDHON
A louisianai magyar szamócafarmerekről és a felépítendő Magyar Iskolamúzeumról
Bika Julianna előadása:
www.gimagine.com/  Programok

Vége

A Nyugati hírlevél költségeihez adóból levonható hozzájárulásokat szívesen veszünk 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
Adómentességi szám: DLN:17053072012041


