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57. Magyar Kongressszus — Témája:  
 „Magyar Értékek, Magyar Összefogás” 

MAIN THEME of the 2017 CONGRESS: 

“Hungarian Values, Hungarian Cohesion” 

 
A MAGYAR TÁRSASÁG TISZTIKAR TAGJAI / BOARD MEMBERS   —  2017 

Dömötörffy Zsolt, Erőssy Simon Ilona, dr. Nádas János, Nádas Gabriella,  
Ludányi Nádas Panni, Mészárosné Mária, O’Reilly Krisztina, Pellerné Ildikó, Pintérné dr. Pereszlényi Márta,  
Simon-Benedek Zsuzsanna, Rátoni-Nagyné Vali, Somogyi Lél, Toldy Ágnes, Varga Sándor, és a Kőrösi Csoma 

Sándor Program Ösztöndíjas/Tisztikari Segéd: Illés Bertold 

 
 

A Rendező Bizottság és Tisztikar szeretettel köszönt minden kongresszusra érkező résztvevőt! 
Welcome to all !

 

 Kérjük a kedves vendégeink figyelmét:  

A hagyományos Kongresszusi Művészi- és 
Könyvkiállítás az „Edison II Exhibit Hall” 
kiállítóteremében található, az épület tulsó 
végében, az előadó termek mellett. A kiállítás a 
műsor megkezdéséig látogatható. (Épület térképe 
a regisztrációs asztal mellett található.) 
 

 A rendezés költségeihez való hozzájárulás 

személyenként 10.00 dollár. A kiskorúak és az 
egyetemi hallgatók számára az esten való részvétel 
díjmentes.  
 
 6:30 pm     Koktél parti (cash bar) a műsor 
előtt, és a műsort követően vehető igénybe. 

 Please note:  

The traditional Hungarian Congress “Books and 
Artists” exhibit is in the Edison II Exhibit Hall, at the 
other end of the hotel conference area, and near 
to the Conference meeting rooms. It will be open 
until the evening program starts, and reopen 
Saturday morning. (See hotel map next to the 
registration table.) 
 

 $10.00 at the door or pre-ordered, 
children & students = no charge. 
 
 6:30 pm      Cocktail Party (cash bar) 
before, and also immediately following the 
Program 

 For the full 57th Hungarian Congress program, including the speakers,  

Saturday luncheon, and the Magyar Ball, please request a printed program or see our Internet pages. 
 

 Legújabb frissítések                Conference updates: 
 

www.hungarianassociation.com/ 
 

Látogassa meg a „Facebook” oldalunkat is! 
 

                                                                                       
  

https://www.facebook.com/HungarianAssociation 
 

http://www.hungarianassociation.com/
http://www.hungarianassociation.com/
https://www.facebook.com/HungarianAssociation
http://www.facebook.com/hungarianassociatio
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IRODALOM  ÉS   MŰVÉSZEST  

7:00 ÓRAKOR    MŰSOR  
 

 
„Hagyományaink szállnak nemzedékről nemzedékre . . .” 

 

Jelszavunk nyomán hívjuk Önt és kedves családját, valamint barátait a Magyar 
Találkozó keretében megrendezett idei Irodalom és Művészestre, mely gazdag, 

változatos élményt nyújt mindenki számára! 

 
 MŰSORVEZETŐ:  

 

DÖMÖTÖRFFY ZSOLT (CLEVELAND, OH) 

 
 
 

 KÖSZÖNETEK, ZÁRÓNYILATKOZAT:  

 
DR. NÁDAS JÁNOS, ELNÖK (CANTON, OH) 

 

 

 
 6:30 PM,  TISZTIKARI FOGADÁS —  ISMERKEDŐ  EST 

— A MŰSOR ELŐTT , ÉS A MŰSORT KÖVETŐEN KOKTÉL PARTY 

 
 

 
 [A műsor leírása nem teljes körű. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!]  

[Kérjük, látogassa meg internetes oldalainkat a bővebb információért.] 
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MŰSOR   
 

 Műsorvezető   —  DÖMÖTÖRFFY ZSOLT  

 

Irodalom  és  Művészest: 

„Kodály  Est” 
 

 

A Művészest részletes tartalmát a helyszínen kiosztott műsorfüzetben találják. 
 

Bővebb ismertető a művészekről a honlapunkon  
vagy a Facebook oldalunkon található. 

 

 Bevezetőként: diákszavalatok 
 

Szeretettel fogadjuk a Detroit városból érkezett diák vendégszereplőket,  
és szeretettel fogadjuk a clevelandi Magyar Iskola diákjait, 

valamint a clevelandi cserkészeket. 
 

Szép magyar verscsokorral lépnek fel a művészesten: 
 
 

 
Fazekas  

Éva Ilona 

– 10 éves 
Detroit, MI 

Vers:  
Arany 
János: 

„Nyalka 
huszár” 

 
 

 
 
 

 
Szeretettel  
fogadjuk a  

Detroit városból 
érkezett diák 

vendégszereplőket. 

 

Fazekas  
Péter 
Mátyás 
– 12 éves 

Detroit, MI 

Vers: 
 

Arany János: 
„Itthon” 
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Szeretettel fogadjuk a 
clevelandi Magyar Iskola 

diákjait,valamint a clevelandi 
cserkészeket. 

 

 

 
 

Dunay Jázmin – 11 éves 
Garfield Middle School, 

Lakewood, OH 
Vers: – József Attila: 

„Tél” 

 

Zsurzsa Hunor – 11 éves 
Orchard Middle School,  

Solon, OH 
Vers: Remenyik Sándor: – 
„Csendes csodák” 

 

  

Program 
 

A Magyar Társaság, már több mint fél évszázados szokásához híven, ebben az 
éveben is megtartja a nagy hagyományra visszatekintő Művészestet. Idén is 

szeretnénk kedves közönségünknek, egy gazdag és értékekben bővelkedő, 
kulturális élményt biztosítani. 

 

 

 Kodály magyar népzene kötetből 
o Árva madár 
o Csillagom révészem 
o A virágok vetélkedése 
o Kocsi szekér 
o Ifjúság mint sólyommadár 
o Az hol én elmegyek 
o Kodály-Háry- Szegény vagyok 

 

 Liszt- Der Fisherknabe  
 

 Kacsóh-János vitéz 
o Iluska dala  
o Francia királylány dala 

 

 Népdal, acapella: 
o Erdélyország sok szép vize 
o Elindultam szép hazámból 
o A fényes nap immár elnyugodott 
o Az erdélyi havasokon 
o Gyergyóditró felől 

 

V 

Ö 

L 

N 

E 

R    

 

E 

S 

Z 

T 

E 

R 
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 Chovan Richard: Kis zongoradarab 

 Láni Oszkár: Wenn still in seinen letzen 

 Bartók Béla: Gyermekeknek (vol. 2) 
o Tréfa 
o Parlando 
o Kórusdal  
o XXVIII 
o Ötfokú dallam 
o Andante tranquillo 
o Andante  
o Allegro moderato  

 

 Este a székelyeknél  

 Medvetánc  

 Kodály Zoltán 
o A Csitári hegyek alatt 
o A jó lovas katonának 
o Elmegyek, elmegyek 
o Esik a városban  
o Marosszéki táncok (részlet) 

 Liszt Ferenc: 
o Koncert etüd nr.3 
o Un Sospiro 

 
 

dr. Hargitai Péter előadásában:  
Arany János: „A walesi bárdok”  

 

 
 

dr. Hargitai Péter 
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A MŰVÉSZEKRŐL: 
 

Az est során többek között olyan 
kiváló művész, mint 

Völner Eszter 

mutatja meg újfent tehetségét, aki 
Kodály Zoltán által gyűjtött 

népdalokból és Kacsóh Pongrác, 
János Vitéz c. darabjából is 

énekel. 
Völner Eszter, szoprán  

 

A MŰVÉSZRŐL: 
Völner Eszter: (Budapest) a budapesti Zeneakadémia klasszikus ének előadóművész szakán Pászthy Júlia 
növendékeként diplomázott 2016-ban. Népdaléneket Szvorák Katalintól tanult, amely tudást hasznosítva 
több népdaléneklési versenyen arany minősítést nyert el. Budapesten rendszeresen fellép Ökrös Csaba 
zenekarával. 2016/2017-es tanévben Amerikában Washington DC-ben a Kőrösi program ösztöndíjasa, s 
emellett Giovanni Reggioli karmester segítségével építi repertoárját. 
 Lovas tudását felhasználva a komáromi Lovas Színházban az István a király című darabban Réka, a 
Trója című musicalben Briszeisz,az Utolsó Betyár c. darabban Hajnal szerepét énekelte. 2017-
augusztusában Toszkánában, háromhetes opera mesterkurzuson vett részt ahol színészet, hangképzés és 
korrepeticó volt hangsúlyozva. 2018 tavaszán a MÜPA- Fesztivál Színház termében a Simplicissimus 
Kamaraegyüttessel Purcell: Dido és Aeneas-ban a főszerepet fogja énekelni! http://www.esztervolner.com 

 
 

 
Balla Zsuzsánna, zongoraművész 

 
 

Hangszeren kiséri 

Balla Zsuzsánna, 

zongoraművésznő, akitől még 
többek között Kodály, Liszt és 

Bartók szólódarabokat  
is hallani fogunk.  

 

http://www.esztervolner.com/
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A MŰVÉSZRŐL: 
 

Balla Zsuzsánna: (Detroit) Zongoraművész, Erdélyben, Marosvásárhelyen született. Miután zongora-
előadói diplomát szerzett, a marosvásárhelyi Szimfonikus Zenekar tagja lett. Nemzetközi hírnevet és 
elismerést Franciaországban, Németországban, Magyarországon, az Egyesült Államokban és 
Spanyolországban tett koncertjei során szerzett magának. Zenész es zeneoktató is. Jelenleg Ann Arbor-ban 
(Michigan) tanít és a Detroit-i magyar katolikus egyház zenei vezetője. Repertoárja széles: Bach-tol 
Janacek-ig, ám kedvenc zeneszerzői Chopin és Mozart. 
 
 
 
 

Professor Peter Hargitai,  
First Poet Laureate of Gulfport,  

Senior Lecturer, Retired, Department of English, 
Florida International University 

 

Dr. Hargitai Péter 

 
A MŰVÉSZRŐL: 

 
 „Budapesten születtem 1947-ben. Az 1956-os Szabadságharc leverése után Amerikába emigráltam. 
Angol és amerikai irodalmat tanítottam az angol tanszéken a Miami-i egyetemen, a Massachusetts-i 
egyetemen és a FIU [Florida International University] egyetemen. Fiatalon házasodtam, dolgoztam, 
írógattam, és a magyar irodalom tolmácsolásával is foglalkoztam. 1988-ban megnyertem az Amerikai 
Költők Akadémiájának Műfordítói Díját, és 1994-ban a Magyar Tudományos Akadémiától a Füst Milán 
Műfordítói Díját, valamint a ’Pro Cultura Hungarica’ érmet 1999-ban. 2017-ben az Új Budapest 
Filmstúdió A forradalom lánya címmel, 52 perces dokumentumfilmjeben középpontjában azonos című 
regényem áll. Jelenleg a Mexikói Öböl mellet élek Gulfport városában ahol kineveztek Poet Laureate-nek 
(ami magyarul ’babérkoszorús / udvari költőnek’ felel meg).  A jeles u.n. ’udvari költő’ előfeltételére 
hozzájárult munkásságom mint éttermi mosogató, biztosítási ügynök, állatkerti orangután ketrec súroló, 
taxis, szakács, ingatlan ügynök, könyvesbolt tulajdonos, adós és kiadós. 52 éve vagyok házas, két 
stramm gyermekünk van és öt elkényeztetett unokánk.” 
 
„Webb oldalaim”: 
http://www.approaching-my-literature.com/ 
http://www.hungarian-american-literature.com/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Hargitai 
 
„Könyveim”: 
Forum: Ten Poets of the Western Reserve 
Perched on Nothing’s Branch (József Attila ford.) 
Budapest to Bellevue / Budapesttől New Yorkig és 

Daughter of the Revolution / A forradalom lánya 
Attila József: Selected Poems (József Attila ford.) 
My Song of Songs (Mózsi Ferenc ford.) 

http://www.approaching-my-literature.com/
http://www.hungarian-american-literature.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Hargitai
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tovább, 
Magyar Tales 
The Traveler (Szerb Antal ford.) 
Attila: A Barbarian’s Bedtime Story 
Attila: A Barbarian’s Love Story 
Mother Tongue: A Broken Hungarian Love Song 
My POEMpire (Mózsi Ferenc ford.) 
Passion for New Beginnings (Bertalan Imre ford.) 
Millie / Millie / Attila & Lyudmilla 

InVenting Being (Mózsi Ferenc ford.) 
Barbarian Phantasy / Barbár Fantázia 
American Hungarian Trilogy / Amerikai Magyar Trilógia 
Who Let the Bats Out? 
Witch’s Island and other Poems 
Traveler and the Moonlight (Szerb Antal ford.) 
Attila kürtje 
 

 

 Köszönetek, zárónyilatkozat — DR. NÁDAS JÁNOS , elnök 
 

[A műsor leírása nem teljes körű. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!]  
[Kérjük, látogassa meg internetes oldalainkat a bővebb információért.] 

 Acknowledgements, closing remarks — DR. JOHN NÁDAS , president 

 
 

 

 7:00 PM 

LITERARY AND ARTISTIC PROGRAM  
 

 Host    —   ZSOLT DÖMÖTÖRFFY 
  

 This year the Hungarian Association is offering a rich cultural music experience. Eszter Völner, 
an outstanding soprano from Budapest, showcases the evening with reditions of folk songs 
collected by Zoltán Kodály and by Pongrác Kacsó. She will be accompanied by Zsuzsánna 
Balla, pianist from Transylvania and Detroit. Zsuzsánna will also play Kodály, Liszt and Bartók 
pieces. Commemorating the anniversary of the Hungarian Poet Arany János, Professor Péter 
Hargitai will recite the famous poem „The Bards of Wales.” Introductory performances will 
include Cleveland (Jazmin Dunay and Hunor Zsurzsa) and Detroit (Eva Ilona Fazekas and 
Péter Matyás Fazekas) area youth, who will present poetry recitals. 

[Program subject to change. Please also consult our webpages for any updates.] 
 

 
 
 
 

 

 KIÁLLÍTÁSOK – EXHIBITS 

 A hagyományos Kongresszusi Művészi- és 

Könyvkiállítás az EDISON II kiállítótermében található, az épület túlsó végében, 
az előadó termek mellett. Látogatható a műsor előtt. 
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 The traditional Hungarian Congress “Books and Artists” exhibit is in the EDISON II exhibit 

hall, at the other end of the hotel conference hallways, and near to the Congress meeting rooms. 
It will be open until the start of the program, and reopen on Saturday morning.  

 

 
Formal Opening: ARTISTIC EXHIBITS, BOOK EXHIBITS, open Friday and Saturday 
Arrangments by Julie Ludányi (Ada, OH), Ilona Simon Erőssy (Columbus, OH) 

and Krisztina O’Reilly (Cleveland, OH)  
 

 

 
„HUNGARICUM” CONSIGNMENT 

SALES 
“All Things Hungarian Sale”  

all day Saturday 
 

 

 

 
 

Come and find a new treasure for 
your home, or stock up on 

Christmas and other gifts for friends 
and family! 

 

§ Bogárdy Imre (Cleveland, OH):  
„Akvarell kiállítás” 

Érdeklődőknek egyszerű technika bemutatása 
és tanítása.  

“Watercolor Paintings” by Emery Bogárdy  
(Cleveland, OH): Learn the basics of water color 
technique from Emery Bogardy at the exhibit. 

§ Oroszné Uszkai Erzsébet: „Erdély 
népművészetének értékei”, Kalotaszegi írásos 
hímzés bemutatása és tanítása jelentkezőknek. 

Exhibit on “Folk Treasures of Transylvania” by 
Erzsébet Uszkai Orosz (Cleveland, OH). Learn 
the Kalotaszegi embroidery technique during 
the exhibit. 

§ Bálint László (BP): „egy falatnyi Erdély” 
kulturális vándorkiállítás: Képzőművészeti 
alkotások, fényképek, festmények 

László Bálint (BP) “a morsel of Transylvania”  
cultural traveling exhibition: artworks, photos, 
paintings 

§ Hagyatéki Magyar Festmény kiállítás 
eladásra, Ápátfalvi-Czene, R. Molnár, Viski, 
Komáromi-Kacz és más művészektől 

The Legacy of Hungarian Fine-Arts Painting. 
Exhibit and Sales; works by Ápátfalvi-Czene, R. 
Molnár, Viski, Komáromi-Kacz, and other artists 

 
§ Ludányi Nádas Panni (Ada, OH): 

„Könyvkiállítás” 

 
“Hungarian Book Display & Sales,” arranged by  
Julie Nádas Ludányi (Ada, OH) 

 
§  Zrínyi kiadó könyvkiállítás 

 
Zrinyi Publishing House book exhibit 

 
A kiállítók névsora nem teljes körű.     List of exhibitors may be incomplete as of this printing. 
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PÉNTEK / FRIDAY 
8:30 – 10 PM,  

 

TEREM / ROOM:  
CARNEGIE BALLROOM 
PREFUNCTION AREA  

 
 

YOUNG ADULT  
ART EXHIBIT AND RECEPTION  

 

THE DR. IMRE LADÁNYI FOUNDATION  
ARTISTIC COMPETITION:  

DISPLAY & JUDGING  

 

 THE YOUNG ADULT ART EXHIBITS WILL BE ON DISPLAY  
BEFORE AND AFTER THE LITERARY AND ARTISTIC PROGRAM.  

 
WE INVITE YOU TO SEE THE FULL BOOK & ARTIST  

DISPLAY IN THE EXHIBIT HALL DURING THE CONGRESS. 

The Dr. Emory and Ilona Ladányi Foundation Art Competition 
 

Dr. Emory Ladányi (1902-1986), although a successful dermatologist by 
profession, loved art and spent enormous amounts of time painting and 
creating various works of art. His works were in oils, acrylics, tempera, water 
colors, inks, charcoals, pastels, wood and linoleum cuts, collages and even in 
“junk” art. His diverse artwork included land and city scapes, portraits, acts, 
abstracts, and in the course of his lifetime had numerous exhibits in 
prestigious places in both the United States and Hungary. Already before his 
medical service in the United States Army during World War II, he was recognized by art critics. Due to his 
love of art and to the fact that he was born in Kecskemét, Hungary, his wish was not only to promote his art 
legacy, but to encourage young Hungarian-American artists with exceptional talent. In this spirit of the Dr. 
Emory Ladanyi Foundation, the Hungarian Association is proud to announce the Dr. Emory Ladanyi 
Foundation Art Competition at the 2017 Congress of the Hungarian Association. All who meet the 
requirements and guidelines were invited to apply. For eligibility requirement see: 
http://www.hungarianassociation.com/site/2017/05/10/a-dr-emory-and-ilona-ladanyi-foundation-muveszeti-palyazat-
kovetelmenyei-a-2017-es-magyar-kongresszusra/ 
 

 

 

 
 

A Verscsokor 
előadói 

 
 
 

(Google ingyenes letöltések) 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.hungarianassociation.com/site/2017/05/10/a-dr-emory-and-ilona-ladanyi-foundation-muveszeti-palyazat-kovetelmenyei-a-2017-es-magyar-kongresszusra/
http://www.hungarianassociation.com/site/2017/05/10/a-dr-emory-and-ilona-ladanyi-foundation-muveszeti-palyazat-kovetelmenyei-a-2017-es-magyar-kongresszusra/
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Dunay Jázmin – 11 éves 
Garfield Middle School,  
Lakewood, OH 

 József Attila: 
 „Tél” 
 
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
Hogy melegednének az emberek. 
Ráhányni mindent, ami antik, ócska, 
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép, 
Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! - 
S rászórni szórva mindent, ami szép. 
Dalolna forró láng az égig róla 
S kezén fogná mindenki földiét. 
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
Hisz zúzmarás a város, a berek... 
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni 
És rakni, adjon sok-sok meleget. 
Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, 
Hogy fölengednének az emberek! 

1922. november 12 
 
 
Fazekas Éva Ilona – 10 éves 
Detroit, MI 
 Arany János: 
 „Nyalka huszár” 

 
Nyalka huszár, honnan oly vágtatva? 
S hogy' tettél szert vezeték lovadra? 
Engem uccse', gyönyörű egy állat: 
Adok érte jó forintot százat. 

„Azt ne tőlem, a kardomtól kérdje: 
Markolatig vérbe gázolt érte. 
Tegye vissza, kérem, foglalóját; 
Hadnagy uram, nem eladó jószág.” 

Ejnye, fiú!... no de, annyi mint a... 
Nem teszem én erszényemet vissza: 
Kétszer annyit mondok, s ahogy illik, 
Lefizetem utolsó forintig. 

 Hadnagy uram, megkövetem szépen: 
Egy szó mint száz: nem eladó nékem." 
Hogyne volna, mennydörgős huszárja! 
Ráadásul még egy száz, megjárja? 

„Mi tagadás! helye vón' a pénznek, 
Fel is férne ily szegény legénynek; 

Hanem egy új tisztnek lova nincsen: 
Jó pajtásom: neki szántam - ingyen.”  

(1849) 
 
Fazekas Péter Mátyás – 12 éves 
Detroit, MI 
 Arany János: 

„Itthon” 

Mint a madár a fészkére, 
Szomju vándor hűvös érre, 
Mint a gyermek anyaölbe: 
Vágyom én e nyájas körbe. 
Itt, enyelgő kis családom 
Közt, van az én jó világom; 
Künn borong bár a magasban: 
Itt örökké csillagos van. 
Csillogó szem, mosolygó ajk: 
Ez az amit szívem óhajt, 
S küszöbömet átallépve, 
Ez derűl itt én elémbe. 
Szívem ifjul, gyermekké lesz: 
Kis örömet nagynak érez, 
Körülem is ártatlan kedv 
Játszi pillangója repked. 
És felejtem egyelőre 
Gondjaimat a jövőre: 
Mi nehéz súly függ e vállon, 
Nehogy kedvök búra váljon. 
Gyermek-szívvel, öntudatlan 
Nyugszom meg e gondolatban: 
Hogy övéit el nem hagyja, 
Ki mindnyájunk édesatyja. 

(1852) 
 
Zsurzsa Hunor 
11 éves 
Orchard Middle School, Solon, OH 
 Remenyik Sándor: – 
 „Csendes csodák” 

 
Ne várd, hogy a föld meghasadjon 
És tűz nyelje el Sodomát. 
A mindennap kicsiny csodái 
Nagyobb és titkosabb csodák. 
 
Tedd a kezed a szívedre, 
Hallgasd, figyeld hogy mit dobog, 
Ez a finom kis kalapálás 
Nem a legcsodásabb dolog? 
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Nézz a sötétkék végtelenbe, 
Nézd a szürke kis ezüstpontokat: 
Nem csoda-e, hogy árva lelked 
Feléjük szárnyat bontogat? 
 
Nézd, árnyékod, hogy fut előled, 
Hogy nő, hogy törpül el veled. 
Nem csoda ez? S hogy tükröződni 
Látod a vízben az eget. 

 
Ne várj nagy dolgot életedbe, 
Kis hópelyhek az örömök, 
Szitáló, halk szirom-csodák: 
Rajtuk át Isten szól: jövök. 

 

  

 
 Mindenkit nagy szeretettel várunk erre a kimagasló művészestre.  

Köszönjük a Hungary Initiatives Foundation támogatását.  
 

The Hungarian Association thanks  The Hungary Initiatives 
Foundation 

 for its generous support of this evening. 
 

 


